
 

 Ronde tafel fiscaliteit 

 
Vergaderdatum 

 
3 mei 2021  

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

Het secretariaat 

Genodigden 
Aart Nolten (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs), Edwin Visser 
(Nederlandse Orde van Belastingadviseurs), Arnold Merkies (Tax 
Justice Nederland), Gijs Verbaak (Tax Justice Nederland), Martin de 
Graaf (Belastingdienst)  

  

 
 
Bernard ter Haar opent de ronde tafel en nodigt de stakeholders uit om hun position paper toe te 
lichten.  
 
Martin de Graaf (MdG) (Belastingdienst, maar spreekt op persoonlijke titel)  

MdG geeft aan dat er in alle opzichten begrip is voor het terugdringen van het aantal 
doorstroomvennootschappen. Vooral bij stromen richting laagbelastende jurisdicties. Hij zal een 
aantal dingen benoemen die in zijn position paper nauwelijks zijn geadresseerd. Hij merkt op dat 
hij het niet kan hardmaken, maar dat hij signalen krijgt dat de recent genomen maatregelen (bijv. 
de conditionele bronbelasting en de hybridemismatchmaatregelen) wel degelijk effect hebben. 
Verder benadrukt MdG dat sinds 1 juli 2019 geen vooroverleg ter verkrijging van zekerheid vooraf 
wordt gevoerd bij afwezigheid van economische nexus in NL. Ook geeft hij aan dat verdere 
verduidelijking van de regels de voorkeur heeft. Ten aanzien van informatie-uitwisseling merkt 
MdG op dat buitenlandse belastingdiensten eerst bij de (buitenlandse) belastingplichtige zelf lijken 
te beginnen in plaats van dat ze contact opnemen met de Nederlandse Belastingdienst. Volgens 
hem is het van toegevoegde waarde om de laagdrempeligheid voor verzoeken van buitenlandse 
Belastingdiensten te bevorderen. Dit werkt beter dan arbitraire drempels instellen waarboven je 
wel of niet uitwisselt. MdG geeft aan dat internationale harmonisatie zeker zal bijdragen aan het 
terugdringen van (de ongewenste effecten van) doorstroomvennootschappen. Over de capaciteit 
merkt MdG het volgende op. Er is nu voldoende capaciteit, maar eerstkomende jaren kunnen ze bij 
de Belastingdienst wel enige aanvulling op de huidige bezetting van belastingmedewerkers 
gebruiken t.a.v. doorstroomproblematiek. Daarbij zou het dan gaan om een incidentele 
capaciteitsuitbreiding. Naar verwachting wordt de druk op dergelijke structuren vanuit de fiscaliteit 
over een aantal jaren minder. Tendens is overigens dat belastingdiensten steeds beter met elkaar 
communiceren.  
 
De vraagt komt op hoe vaak doorstroomvennootschappen worden ge-audit en hoe vaak iets wordt 
gevonden. MdG zal dit moeten nagaan en bezien dat deze informatie formeel langs de juiste lijnen 
loopt. Over de substance-voorwaarden legt MdG uit dat deze op een paar plekken in de wet- en 
regelgeving staan. Zo zijn ze relevant bij buitenlandse vennootschappen, maar ook in het 
Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening voor de grens waarbij Nederland overgaat tot 
spontane informatie-uitwisseling. De substance-voorwaarden werken volgens MdG als een soort 
minimum waar iedereen aan wil voldoen om automatische uitwisseling naar het buitenland te 



voorkomen. Wanneer Nederland proactief informatie verstrekt, kan dit volgens MdG ook als ‘red 
flag’ worden gezien omdat zoiets internationaal ongebruikelijk is.   

Heeft MdG een indruk van wat het buitenland met de door ons aangeleverde informatie doet? Er 
wordt soms weinig mee gedaan. Is dat een capaciteitsvraagstuk, of zit daar ook iets anders 
achter? Hoe zit het met de uitwisseling van rulinginformatie? MdG legt uit dat dat contact via het 
Central Liaison Office (CLO) loopt. Er wordt over het algemeen geen systematische terugkoppeling 
gegeven over wat er met de informatie wordt gedaan. MdG vermoedt dat de buitenlandse 
Belastingdiensten na ontvangst van de informatie eerst aan de slag gaan bij de individuele 
belastingplichtigen. Of dat gedreven is door een tekort aan capaciteit, kan hij niet overzien. MdG 
merkt op dat wij er pas iets van terugzien als bijv. een bepaald streng standpunt wordt ingenomen 
of een onderlinge verdragsprocedure wordt gestart. Directe terugkoppelingen van buitenlandse 
belastingdiensten bij de verplichte uitwisseling van rulings zijn ook beperkt. MdG geeft aan dat hij 
zou verwachten dat er vaker verzoeken zouden komen om de ruling waar de template over gaat te 
krijgen, maar die verzoeken zijn ook beperkt. Mogelijk vragen buitenlandse belastingdiensten die 
op bij de belastingplichtige. Bij het CLO weten ze hoeveel rulings Nederland uitgewisseld heeft.   

Kun je een werkbare variant bedenken waarbij wordt uitgewisseld als er geen economische nexus 
is (in plaats van de huidige wettelijke substance voorwaarden)? MdG geeft aan dat de lat voor 
economische nexus hoger ligt dan bij substance-voorwaarden. Materieel heeft NL de afgelopen 
twee jaar enkel zekerheid vooraf gegeven als er behoorlijk wat economische nexus was. MdG 
denkt zelf dat dit niet werkbaar is voor info-uitwisseling: 1) het is voor discussie vatbaar wat 
economische nexus is en 2) NL zal dan mogelijk veel moeten uitwisselen. Het is de vraag of je 
daar de capaciteit binnen de Belastingdienst voor wilt inzetten. Zijn voorkeur heeft dus om vlot te 
reageren op verzoeken van het buitenland in plaats van proactief informatie aanbieden (ook gezien 
de capaciteit). 
 
Waarom speelt de fiscaliteit bij een deelcategorie houdstervennootschappen een kleine rol 
(verwijzend naar position paper)? Het heffingsteam van MdG geeft aan dat er dergelijke 
vennootschappen zijn die hier vooral om organisatorische redenen zitten. Ergens in de structuur 
moeten ze een houdster hebben; het fiscale motief overheerst dan niet. Er zit dus een categorie in 
de groep waar je volgens hem neutraal naar kan kijken. Volgens MdG zou het logischer zijn om 
naar de substance op het niveau van NL als geheel te kijken in plaats van naar de substance op 
het niveau van elke separate entiteit.  
 
Er wordt geopperd dat gezien de onduidelijkheid rondom de economische nexus/substance-
voorwaarden, het beter zou zijn om aan te sluiten bij de internationaal gebruikelijke PPT of BO-
achtige testen. MdG geeft aan dat hoe meer duidelijkheid kan worden gegeven, hoe beter dit is. 
Echter, aansluiten bij bijv. een PTT gaat volgens hem niet helpen. Landen zullen verschillende 
visies hebben.  

NOB  

De NOB merkt op dat tot nu toe weinig effect van de recente regels kan worden afgeleid uit de 
aangiften (aangiften worden later ingediend). Volgens de adviessector is er wel sprake van een 
neerwaartse trend. Echter, eigenlijk zou er naar de effecten goed onderzoek moeten worden 
gedaan. De NOB geeft aan dat veel landen bij de misbruikbepalingen uitgaan van de eigen 
nationale wetgeving en nationale misbruikconcepten. Het verdrag staat daar dan niet aan in de 
weg. Onderscheid moet worden gemaakt tussen of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden 
onder het verdrag of dat wordt gericht op de nationale regels omtrent misbruik. Er zijn eigenlijk 2 
thema’s: Hoe willen landen zich positioneren in aantrekken FDI en hoe willen ze misbruik 
uitbannen? 2 thema’s om te onderzoeken. De NOB heeft in haar position paper een rijtje 
opgenomen met de maatregelen die reeds zijn genomen/voorgesteld. De minimumwinstbelasting 
is daarbij een belangrijk onderdeel. De NOB is, evenals de commissie Ter Haar 1, van mening dat 
naar internationale c.q. multilaterale oplossingen dient te worden gezocht. Wat te doen naar de 
toekomst? Stel dat de commissie nu al stappen wil zetten dan vraagt de NOB aandacht voor 
beurgenoteerde ondernemingen en familiebedrijven. Ook zij hebben houdster en 
financieringsvennootschappen. Deze groep heeft moeite om te voldoen aan de regels. Voorbeeld: 
de 100k loonsom-eis, wanneer wordt daaraan voldaan (relevante substance-toets is lastig). Vanuit 
de NOB is er de wens om te kijken naar de werkzaamheden op het niveau van NL en niet per 



entiteit. NOB zegt niet dat er niets moet worden gedaan, maar spreekt haar voorkeur uit voor een 
gerichte aanpak.   

Cijfers over doorstroomactiviteit, in NL en wereldwijd, laten een neerwaartse correctie zien. Kan de 
NOB op basis van een eerste inschatting verklaren waar de oorzaak ligt: NL beleid, Europese 
impact, Amerikaanse belastinghervorming? De NOB geeft aan dat de Amerikaanse 
belastinghervorming een belangrijk gegeven is, maar weet niet of dit echt effect heeft gehad op 
doorstromers (mogelijk wel de GILTI-regelgeving). De  recente aansluiting van de VS bij een 
minimumniveaubelasting zal een grote impact op hoeveelheid doorstromers in NL en buitenland 
hebben.  
  
Volgens de NOB zal de PPT weldegelijk effect hebben/een machtig wapen in handen geven aan 
bronlanden. Veel landen zijn van mening dat ze daarvoor ook al tegen misbruik konden optreden, 
maar is een bewijstechnisch verschil. De NOB geeft aan dat de conditionele bronbelasting een 
breder effect heeft dan de landenlijst. De bronbelasting zorgt voor onzekerheid van betalingen aan 
buitenlandse ontvangers van interest en royalty’s. Dat zou volgens de NOB niet de impact moeten 
zijn: Er zijn logische redenen voor, bijv. cashpool of interne bank. De NOB vraagt zich af: In 
hoeverre slaan de maatregelen niet door? De NOB vraagt aandacht voor een gerichte aanpak. Ook 
moet er aandacht zijn voor de relatief grote aanwezigheid van bedrijven in NL met normale 
bedrijfsactiviteiten. De NOB geeft aan in zijn algemeenheid moeite te hebben met bronheffingen, 
omdat die bijna altijd leiden tot dubbele heffing ergens in de keten. Ook benadrukt de NOB dat de 
bronbelasting zorgt voor een behoorlijke administratieve last; voor elke renten-royaltybetaling 
moet je checken of de bronbelasting van toepassing is.  

Er wordt gevraagd hoe MdG hierover denkt. Bij de kracht van de PPT heeft MdG nog wel 
vraagtekens. Theoretisch sterk wapen, maar het is de vraag of dit niet tot discussies leidt over de 
toepassing (zit je in de PPT?). MdG denkt dat bronheffingen vooral een nuttig instrument kunnen 
zijn bij mismatches. Wel bij mismatches, maar anders voorkeur voor winstbelasting. Vraag over 
welke effecten we laatste tijd hebben gezien: Geen twijfel dat NL fiscaal minder aantrekkelijk is 
geworden, maar het is een combinatie van factoren die een rol hebben gespeeld. 

De NOB geeft aan dat bronlanden soms een sommetje maken wat voor hen voordelig is: FDI vs 
bronbelasting; sommige landen zijn niet geïnteresseerd in een strenge bronheffing in het verdrag. 
 
De vraag komt of wat het effect van de Deense arresten op het aantal doorstromers is. De NOB 
geeft aan dat wanneer zij het over de PPT had, het over meerdere maatregelen waaronder de 
(gevolgen van) de Deense arresten ging.  

Zien jullie dat bedrijven al anticiperen op de Deense arresten? En zien jullie anticipatie in jullie 
advisering? De NOB geeft aan dat dit inderdaad tot gesprekken met klanten leidt, maar effecten 
voor doorstromers heeft de NOB geen goed beeld bij. MdG geeft aan dat ze vanuit de praktijk 
redeneren dat de PPT en de Deense arresten elkaar aanvullen. Toon bij Nederlandse 
belastingdienst en buitenlandse belastingdienst is dat je misbruik gemakkelijker kan aanpakken. 
Bestrijding in een individuele casus, gaat desalniettemin echt werk kosten.  
 
Wordt er binnen de belastingadviespraktijk specifiek ten aanzien van bronheffingen geanticipeerd? 
De NOB geeft aan dat er met name onduidelijkheid was over hoe de wet in elkaar zit / wat het 
toepassingsbereik is. Ook zijn er genoeg vragen over de effecten van de Deense arresten en de 
PPT. Verder ontstaan discussies met de accountant over de consequenties voor de financials. De 
NOB merkt op dat ze ziet dat besloten wordt om niet via NL geld aan te trekken en door te lenen 
aan het buitenland. Als het gaat om geld aantrekken op de markt door een NL onderneming en 
deels door te lenen naar buitenlandse dochtervennootschappen is het de vraag of dat wel een 
activiteit is die uit Nederland moet worden gedrukt. Er wordt opgemerkt dat geld aantrekken op de 
markt niet onder het bereik van de bronbelasting valt. De NOB geeft aan dat dat klopt, maar dat 
er onduidelijkheid is over wat een samenwerkende groep is. Aan bedrijven moet zekerheid worden 
gegeven; anders gaan ze ergens anders heen.  
 
TJN 



TJN merkt op dat Nederland veel internationale bedrijven aantrekt. Veel bedrijven komen naar NL 
om de belastingdruk van de groep te verminderen. TJN wil stilstaan bij de effecten daarvan: 
grondslaguitholling in andere landen, minder geld in die landen voor publieke middelen, impact op 
mensenrechtensituatie, onevenredig effect op vrouwenrechten. TJN stipt aan dat afgelopen 
decennium al veel naar buiten is gekomen over hoe NL opereert als centrale hub; veel analyses en 
ook schandalen. Belangrijk daarin is het CPB-rapport Doorsluisland NL doorgelicht van het CPB uit 
2019 (cijfers van 2016). Er lopen enorme bedragen door NL, ook als je het vergelijkt met het BNP. 
TJN geeft aan dat er veel is gedaan, maar dat we ook van ver komen. TNJ geeft aan dat als je ziet 
welke rol NL in de fiscale wereld heeft gespeeld dat ook wat betekent voor het ambitieniveau van 
NL moet hebben. 

Over de definitie van doorstroomvennootschap die opgenomen is in de Wtt merkt TJN dat deze te 
beperkt/nauw is. Verbreding is nodig. Volgens TNJ gaat het grofweg om drie groepen:  

1) Doorstroomvennootschap zonder economische activiteit, gebruikmakend van een 
trustkantoor 
2) Doorstroomvennootschap zonder economische activiteit, niet-gebruikmakend van een 
trustkantoor 
3) Doorstroomvennootschap zonder economische activiteit, deel uitmakend van een groep 
met economische activiteit. Voorbeeld: Italiaans oliebedrijf met 55 entiteiten in NL die als 
houdster en financieringsmaatschappijen fungeren. Jaarlijkse winst van 4,5 miljard. 
Entiteit heeft maar bij drie entiteiten personeel. Totaal maar 66 werknemers. Dus als je de 
hele groep bekijkt zie je substance, maar als je verder kijkt gebeurt er niet veel in veel 
entiteiten.  

TJN merkt verder op dat het belangrijk is dat illegaliteit ook wordt meegenomen bij het vormgeven 
van maatregelen, zoals de illegale trustdienstverlening. TJN geeft aan dat meer onderzoek naar 
doorstroom gewenst is. Er zijn veel tekenen dat de maatregelen niet voldoende zijn om de enorme 
functie die NL bij internationale belastingontwijking vervult tegen te gaan. Daarom doet TJN de 
volgende aanbevelingen: 

 
- Ruime definitie van doorstroomvennootschap is gewenst.  
- Substance-eisen zijn niet effectief, omdat ze niet in verhouding staan tot de grootte van 
het bedrijf. Voorkeur heeft aansluiting bij economische nexus. 
- Bronheffing gaat niet ver genoeg, omdat niet naar effectieve belastingdruk wordt 
gekeken. Pleiten voor een algemene bronbelasting. Voorstel aan te sluiten bij voorstel uit 
Ter Haar 1. Voor ontwikkelingslanden is de bronheffing een internationaal belangrijk 
instrument. 
- CFC-maatregel is ook minder effectief. Voorstel aan te sluiten bij voorstel uit Ter Haar 1.  
- Hanteer het VN-Modelverdrag bij onderhandelingen met ontwikkelingslanden. Notitie 
fiscaal verdragsbeleid biedt openingen, maar moet nog verder gaan om 
onderhandelingspositie ontwikkelingslanden te verbeteren. 
- Externe instantie die toezicht houdt op de Belastingdienst. Nu sprake van ‘slager die zijn 
eigen vlees keurt’. Bijv. toezicht op rulings, op hoe wordt bepaald dat sprake is van 
relevante substance of op hoe wordt omgegaan met de PPT. Daar heeft het publiek weinig 
kijk op. Checks and balances zijn nodig.  

TJN merkt verder op dat beleid beter moet worden gemonitord. TJN maakt zich zorgen over de 
manier waarop nu gemonitord wordt. Voorstellen zijn gericht op specifieke maatregelen en niet 
generiek. Je zou bijv. willen weten wanneer er herstructureringen plaatsvinden en hoe die 
plaatsvinden. Maar bijv. ook kijken naar de misgelopen inkomsten van andere landen en dan 
specifiek voor ontwikkelingslanden. Verder geeft TJN aan dat zolang de regels in het nadeel zijn 
van ontwikkelingslanden, het een oneerlijke strijd blijft. Ten aanzien van de externe instantie die 
toezicht houdt, wordt vanuit de Belastingdienst opgemerkt dat van elke ruling tegenwoordig een 
samenvatting wordt gepubliceerd, dat er een jaarlijkse controle plaatsvindt door twee 
onafhankelijke professoren en dat er een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de 
rulingpraktijk is geweest.  
 


