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Nederland in de wereld  

Transparency International Nederland is erkentelijk voor de uitgenodiging om deel te nemen aan de 
sessie doorstroomvennootschappen niet-fiscaal. Onze bijdrage richt zich op de bredere 
maatschappelijke inbedding van de doorstroomvennootschappen en zal ook raken aan de nauw 
geliëerde velden van belastingontduiking en witwassen. Dit omdat veel van de problemen die zich in 
de praktijk voordoen naar ons gevoel verweven zijn met de drie door de Commissie te behandelen 
onderwerpen. 

De wereld verandert; de tolerantie voor belastingontduiking en witwassen is sterk afgenomen; het 
gebruik van onduidelijke kanalen wordt niet meer getolereerd. Zie de Panama Papers. Overheden 
reageren, nationaal en internationaal; OESO BEPS 1 en2; fiscale voorstellen en Plan van Aanpak 
Witwassen in Nederland; EU aandacht voor tax en moneylaundering; en nu Biden die revolutionaire 
belastingvoorstellen doet. Vraag vandaag is of Nederland, de fiscale praktijk en de trustsector 
meebewegen - of beter nog - veranderingen pro actief initiëren. 

De Nederlandse financiële sector en dienstverlening, in het bijzonder de doorstroom 
vernnootschappen, hebben een twijfelachtig imago; ze worden geassociëerd met geldstromen door 
Nederland zonder veel economische substance hier; investeringen op weg naar hun doel en 
opbrengsten op weg naar een veilige haven elders; liefst met weinig zichtbaarheid. Het maakt 
Nederland mondiaal een der grootste buitenlandse investeerders. Hier raken witwassen en 
belastingontduiking elkaar regelmatig. Het probleem bestaat al decennia. Wim Kok sprak zich er als 
minister van Financiën lang geleden al negatief over uit; Menno Snel erkende als staatssecretaris 
recent dat het imago van Nederland verbetering behoeft; ook uit economisch eigenbelang.....en 
handelde ernaar. TI-NL deelt zijn analyse.  

Nederland heeft een open economie; dat betekent dat grote volumes, geld, goederen en diensten 
ons land in- en uitgaan. We punch above our weight.... Dat is een keus; dat willen we en daar leven 
we van: de oude VOC mentaliteit zoals premier Balkenende nog niet lang geleden zei. 

De spelregels van wat er in Nederland mag en kan liggen ondermeer vast in ons investeringsklimaat. 
In wetten, verdragen  en voorzieningen, waaronder infrastructuur over weg, water en lucht, arbeid, 
talenkennis. Maar ook in specifieke know how w.b. belastingen en internationale bedrijfsstructuren. 
Tenslotte het rechtsstelsel en maatschappelijk klimaat (tolerantie). 

Resultaat is een JA voor Nederland; veel beoogde activiteiten en welvaartswinst: hoofdkantoren in 
Nederland; internationale bedrijven die via Nederland de wereld bedienen. Dat willen we behouden 
en waar mogelijk versterken. 

Resultaat is ook een NEE voor Nederland: misbruik?, oneigenlijk gebruik en reputatieverlies: ING en 
ABN AMRO als ‘enablers’van witwassen; beschuldigingen tegen Shell in Nigeria; mw. Karimova en 
Vimpelcom (Oezbekistan); mw. Isabel Dos Santos (Angola); SHV vorige week. Maar helaas ook de 



bedenkelijke internationale reputatie op fiscaal gebied (Obama’s lijst), sommig gebruik van trusts en 
brievenbussen; zelfs de financiële kant van de handel in drugs. Daar moeten we vanaf willen. 

TI-NL en doorstroomvernootschappen 

De stelling van TI-Nederland is dat iedere wereldburger zijn ‘fair share’ moet bijdragen. Nederland 
moet het ontduiken daarvan niet stimuleren of faciliteren. Doorstroomvennootschappen hebben 
een functie in het economisch verkeer als die functie is ingebed in de juiste bedrijfscultuur; met een 
zelfreinigend en zelfcorrigerend vermogen. Daarnaast is er dan een overheid met sluitende 
verdragen, wetten en regels; in een omgeving die misbruik effectief ontmoedigt en bestrijdt via 
toezicht en handhaving. We denken dat aan die voorwaarden in Nederland momenteel onvoldoende 
voldaan is. Daarmee worden ook doorstroomvennootschappen te makkelijk instrumenten van 
slechtwillenden en dus een ‘liability’ voor Nederland. 

Scheidend DNB directeur Frank Elderson riep in december vorig jaar op te komen met een deltaplan 
tegen witwassen. Misschien moet daar nog een tandje bij: een integraal “deltaplan 
investeringsklimaat”; of tenminste een “deltaplan transparantie geldstromen”. 

Private en publieke schaal 

Het open karakter van Nederland vereist een overdimensionering van faciliteiten die de grote 
volumes van geld, goederen en diensten vereisen. Meer dan we voor onze eigen binnenlandse 
leventje nodig hebben. Zowel privaat als publiek. 

Heel veel grote private bedrijven doen hun ding in en via Nederland. Daarbij worden ze  geholpen 
door een grote, internationaal georiënteerde diensten sector; fiscaliteit (opleidingen; 
advieskantoren); een grote trustsector; veel brievenbussen op de Amsterdamse grachten en aan de 
Zuidas. Dus veel private dienstencapaciteit; misschien wel teveel? 

Bijna alle bedrijven claimen op hun websites slechts de hoogste normen van integriteit en good 
governance acceptabel te vinden. Toch laat de praktijk ook anders zien.... 

Aan de publieke kant hebben we goede scholen, Schiphol, Rotterdamse haven en een zeer dicht 
spoor- en wegennet.  Er zijn veel, veelal goede wetten en regels; belastingverdragen; douane 
verdragen; Investerings Beschermings Overeenkomsten; anti witwaswetgeving (WWft); recentelijk 
UBO wetgeving. Aan de kant van de uitvoering zien we de toezichthouders als DNB  en AFM. Er is 
handhaving (FIU voor witwassen; politie, FIOD e.d.). En er is rechtsbescherming via onze 
rechtspraak. 

Maar is dat genoeg en van voldoende dimensie gezien de omvang van de activiteiten in en door 
Nederland? En wegen de werkgelegenheid en inkomsten in de private sector wel op tegen de kosten 
die de overheid maakt of zou moeten maken om dit internationale spel effectief te spelen? 

Wij aarzelen:  

Nationaal: 

voorbeelden 

• De kort geleden geïntroduceerde UBO wetgeving (“ken uw klant”) is volgens TI-NL nog te 
beschermend voor degenen die onzichtbaar willen blijven; maak ze publiekelijk toegankelijk 
voor NGO’s en onderzoeksjournalisten (Panama Papers....) 



• Staatssecretarissen Snel en Vijlbrief deden pogingen om de taxfree routes via Nederland in 
te perken; rente, royalties en nu ook dividenden. Goede initiatieven. Dubbele heffing is niet 
wat we moeten willen; dubbele vrijstelling is vaak de praktijk gebleken. De tijd moet nog 
leren of slimme adviseurs om de nieuwe realiteiten heen kunnen construeren. 

• Het 2019 IBO model van minister Kaag heeft een definitie van ‘investeerder’ die 
onvoldoende duidelijk is. Het model spreekt van ‘substantial business activities’; wat is dat? 
Echo van veel discussie uit de belastingverdragen..... 

• De toezichthouder DNB kon niet voorkomen dat ING en ABNAMRO vele jaren in de fout 
gingen met het faciliteren van witwassen. TI-NL zei vorig jaar in Trouw al dat DNB wel een 
hond moet willen zijn die ook bijt als het nodig is. 

• De banken recruteerden duizenden mensen om witwassen te detecteren; nu dreigen de 
volgende schakels in de keten; FIU, politie, opsporing, de zwakke schakel te worden in de 
strijd tegen witwassen 

• Want de politie is onderbemand en overbevraagd 
• Want de Nederlandse rechtspraak kampt al jaren met capaciteitsproblemen, met gevolgen 

voor de pakkans van kwaadwillenden. En dan de strafmaat: er waren berichten van 
drugslaboratoria die zich, met Mexicanen en wel, in Nederland vestigden omdat de straffen 
hier vergelijkenderwijs mild zijn. 

• Zowel de overheid als het bedrijfsleven hebben moeite om melders van misstanden – 
klokkenluiders – correct te behandelen. Vergelding of zelfs ontslag van de melder is vaak het 
gevolg van een melding. En dat terwijl een substantieel deel van alle organisatieproblemen – 
schatting is 40% - via klokkenluiders aan het licht komt. Recente ontwikkelingen rond 
wetgeving en praktijk stemmen niet hoopvol; er ligt een voorstel bij de Raad van State waar 
wij geen voorstander van zijn. 

Internationaal:  

“Exporting Corruption” is een probleem voor Nederland. Het jaarcongres van TI-NL in 2020 ging 
hierover. Bij Venlo over de weg, bij Rotterdam over het water en op Schiphol houden we op met 
opletten wat bedrijven daarna doen in verweggistan; ook al gaat dat vanuit of via Nederland. 
Transparency International monitort hoe actief de verschillende landen corruptie in het buitenland 
bestrijden en plaatst Nederland in de derde van vier categoriën landen; de 1 na slechtste dus. 
Zaterdag amateurs. Grootste probleem? Afdwingen (“enforcement”) van wetten en regels; we 
vinden het niet belangrijk. Die lage klassering willen we vast niet, maar is er de capaciteit (toezicht; 
opsporing; vervolging) om het in te dammen? 

voorbeelden: 

 
• Ballast Nedam; Vimpelcom; SBM Offshore; SHV en vele vele anderen 
• Dos Santos gebruikte Nederlandse trustbedrijven voor haar grootschalige malversaties; 

verduistering, witwassen, belastingontduiking. Toen de Wet toezicht Trustkantoren 
intervenieerde ging ze buiten de wet verder; in Nederland; dat bleek te kunnen.  

• Trustkantoor TMF had het vorige week nog aan de stok met DNB. TMF werd wel beboet 
voor miljoenenfraude in Mozambique 

• Vraag is dus hoe het zit met de cultuur in de trustsector; waarom moet de overheid echt 
alles dichtregelen en agressief handhaven? 

Suggesties TI-NL 



• De overheid  doet er goed aan de kosten van haar logistiek om afgesproken spelregels te 
implementeren en zonodig af te dwingen te vergelijken met: 

• De kosten van het reputatieverlies door corruptie door Nederlandse en buitenlandse 
partijen in en via Nederland in verre landen  

• Ons advies is 
overheid: zorg voor heldere, uitvoerbare wetten en regels; voor meer capaciteit voor 
handhaving en opsporing. Voor structurele kennis van en onderzoek naar witwassen, 
belastingontduiking en misbruik van trustkantoren en eventuele andere financiele 
dienstverleners. Maak het speelveld kleiner waar teveel oneigenlijk gebruik wordt gezien 
(goed voorbeeld de nieuwe bronbelastingen) 
bedrijfsleven; zorg voor een integere cultuur en heldere compliance regels en procedures. 
Spelregels zijn er om aan te voldoen; niet om te omzeilen.  

• En allen: bescherm klokkenluiders die zich melden; brandt ze niet af.  
• En laat proactief zien dat het ook anders kan....dan kunnen ook trust dienstverleners doen 

waar ze goed in zijn in een veilige omgeving.  
• Want een betere reputatie van de BV-Nederland genereert ook nieuwe business... 

 
 

Naschrift: tijdens de rondetafel werd gevraagd om concrete suggesties voor verbetering in de 
regelgeving. Enkele aanvullende gedachten van TI-NL: 

1. De overheid moet bepalen welke ‘assets’ door een doorstroomvennootschap zouden mogen 
stromen; de grenzen van het toelaatbare definiëren. Politieke en beleidsmatige keuzes maken. 

Er zijn verschillende assets die door een doorstroomvennootschap kunnen stromen. Het kan gaan 
om: 

• Geldzaken/crypto currency 
• Aandelen of andersoortige deelnemingen in juridische entiteiten 
• Patenten/octrooien 
• Schulden 
• Onroerende en roerende goederen van grote waarde 
• Etc. 

2. Het is ook aan de overheid om de regelgeving aan te passen zodat de zogenaamde ‘source of 
funds’ niet alleen moet worden vastgesteld bij het bepalen van ‘ownership’, maar dat beter 
onderzoek wordt gedaan naar de initiële herkomst van assets die door een 
doorstroomvennootschap stromen en ook waar deze assets uiteindelijk terecht komen.  

3. Aan de orde kwam dat doorstroomvennootschapen kunnen worden beheerd door trustkantoren, 
zowel aangesloten bij HQ als niet aangesloten bij HQ, en  door bedrijven in eigen beheer. In de 
praktijk lijken verschillende trustkantoren onder zich niet altijd goed aan wet- en regelgeving te 
houden. Daarnaast is het klaarblijkelijk mogelijk om in de praktijk wetgeving en toezicht te ontwijken 
door geen gebruik te maken van routes die onder de trustwetgeving vallen. De gemene deler is dat 
al deze doorstroomvennootschapen worden geadviseerd en bijgestaan door:  

• Advocaten 
• Notarissen 
• Fiscalisten 
• Accountants 



Deze beroepsgroepen vallen zoals bekend allen onder de Wwft. In lijn met bovenstaande zouden zij 
niet alleen beter onderzoek moeten doen naar de initiële herkomst van assets, maar ook waar deze 
assets uiteindelijk terecht komen.  

Daarnaast zou er effectief toezicht gehouden moeten worden op deze beroepsgroepen om te 
voorkomen dat zij toch meewerken aan transacties van doorstroomvennootschappen waarbij assets 
betrokken zijn die door de overheid zijn aangemerkt als ongewenst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


