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Bedrijven en belastingen is op het eerste gezicht geen onderwerp dat op warme 
(media)belangstelling mag rekenen, tenzij je belegger, bedrijfseconoom, fiscalist 
of accountant bent. Toch haalt dit onderwerp veelvuldig de media en niet alleen 
in het economie gedeelte. Zelfs de voorpagina’s worden gehaald. Regelmatig ver-
schijnen er nieuwsartikelen over de lage winstbelastingen die bedrijven betalen en 
de ontwijking van belastingen. Hoewel dat al enige jaren aan de gang is, komt er 
nog geen einde aan. Telkens volgt er weer een nieuwe ronde waarbij menig multi-
nationale onderneming vanuit public relations perspectief het onderspit delft. Het 
lijkt bijna een nationale sport om het internationale bedrijfsleven op de korrel te 
nemen, waarbij zelfs traditionele supporters van het bedrijfsleven zich lijken aan 
te sluiten. Maar niet alleen het bedrijfsleven is de gebeten hond, ook landen die 
belastingontwijking in de hand lijken te werken. Zo zijn de Europese Commissie 
en andere EU-instanties kritisch op het Nederlandse belastingbeleid in zoverre dat 
belastingontwijking mogelijk maakt. 

De discussies over belastingontwijking gaan vaak gepaard met emoties en morele 
(voor)oordelen. Dat maakt het wel smeuïg, maar niet wetenschappelijk, tenzij die 
emoties en oordelen onderzocht worden. Ik vind het zelf een fascinerende discus-
sie en probeer daaraan bij te dragen met feitenmateriaal. Dat is saaier dan emo-
ties, maar de feiten over de mogelijke omvang van belastingontwijking zijn wel 
opvallend. Maar goed de fascinatie van een wetenschappelijk onderzoeker komt 
niet noodzakelijk overeen met de fascinatie van het bredere publiek. Daar ben ik 
me wel van bewust, maar helaas voor u in de zaal, daar doe ik vandaag niet veel 
mee. Leuker kunnen we het wel maken met een drankje en hapje na deze oratie.

De centrale vraag van mijn oratie is: wat is de omvang van belastingontwijking 
door het bedrijfsleven in en via Nederland? Ik maak daar een inschatting van aan 
de hand van mijn eigen onderzoek met verschillende coauteurs, de internationale 
literatuur, statistisch cijfermateriaal en economische theorie. Eerst wil ik iets zeg-
gen over belastingontwijking in het algemeen.

Wat is eigenlijk belastingontwijking en is dat erg? In de eerste plaats belastingont-
wijking is legaal; de wet staat het toe. Een topman van Shell, MacNeal, formuleer-
de het in de Tweede Kamer zo: ‘Maar het is de wet die bepaalt hoeveel belasting 
een bedrijf betaalt, niet de moraal. Die wetten hebben jullie als volksvertegen-

1.

Inleiding
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te laten vallen.5 Waarschijnlijk zijn die bedrijven al van plan te investeren en het 
grootste gedeelte van de investeringen moet het bedrijf toch echt zelf betalen, al-
leen is de timing waarschijnlijk bepaald door belastingmotieven. Daarmee wordt 
in een jaar belasting ontweken, maar is dat problematisch of juist slim?

Doen we dat niet allemaal? Deze zomer passeerde ik met mijn gezin de grens 
tussen België en Luxemburg op weg naar de Franse Alpen. Er stonden lange  rijen 
auto’s voor het eerste beste tankstation. Vanwege de veel lagere accijns is het 
financieel veel voordeliger om in Luxemburg te tanken, schijnbaar het wachten 
waard. Maar is dat nu de bedoeling van de wet? Stel er is geen accijnsverschil, dan 
is de rij auto’s veel korter.

Belastingplanning is voor bedrijven en huishoudens een normaal verschijnsel. 
Toen ik jong was, waren er thuis weleens discussies over het moment waarop een 
nieuwe bril het beste aangeschaft kon worden. Het ene jaar konden die kosten wel 
van de belastingen afgetrokken worden, het andere jaar niet. Dat hing af van de 
overige ziektekosten. De toepassing van belastingplanning over de jaren heen was 
mij dus als kind al niet vreemd, al was ik me dat toen niet zo bewust. 

Deze vormen van belastingplanning krijgen niet veel aandacht, want er is ook wei-
nig financieel voordeel te behalen op een paar aftrekposten na. Het grootste ge-
deelte van de opgelegde belastingen ligt vast op basis van het loon of de uitkering 
en is ook al afgedragen. Dat is anders voor ondernemers en bedrijven, zij hebben 
veel meer mogelijkheden om aftrekposten te gebruiken. Daarbij gaat het vaak om 
grotere bedragen en het komt ook vaker voor.

Als het over belastingontwijking gaat wordt veelal agressieve planning als ver-
werpelijk gezien. Aan de andere kant van het spectrum meent de al eerder aan-
gehaalde Jennifer Blouin dat juridische bedrijfsstructuren waarin het enige doel 
een belastingbesparing is als belasting agressief (en daarmee moreel verwerpelijk) 
kunnen worden aangemerkt. De Europese Commissie duidt met deze term ook 
zeven EU-landen aan dit soort bedrijfsstructuren mede mogelijk maken.6 Naast 
Nederland gaat het om België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg en Malta.

5 Voor de eerste analyses verwijs ik naar Bosch en Lafont (2018).
6 EC (2018) en de achterliggende analyses in IHS (2017) en Ramboll (2016).

woordigers zelf gemaakt.’1 Vervolgens suggereerde hij ook dat als die wetten niet 
bevallen, Shell weleens andere keuzes zou kunnen maken.

Daarmee is belastingontwijking geen ontduiking. Dat laatste is namelijk wel ille-
gaal. Daar kan een bedrijf of persoon sancties voor krijgen, boetes bijvoorbeeld als 
spaargeld in het buitenland niet netjes in box 3 van de inkomstenbelasting wordt 
opgegeven door de belastingplichtige. Het kan ook leiden tot gerechtelijke veroor-
delingen of gevangenisstraffen.2

Maar als belastingontwijking wel volgens de wet is, waarom dan die maatschap-
pelijke ophef? Het idee leeft dat de wet wordt toegepast op een manier die wel 
mag, maar niet waarvoor de wet bedoeld is. In een aantal gevallen waarin deze 
toepassing echt haaks staat op de bedoeling van de wet, kan er sprake zijn van 
fraus legis. In die gevallen kan de rechter oordelen dat de belastingontwijking niet 
is toegestaan. In veel andere gevallen is er sprake van een grijs gebied: aan de ene 
kant begrensd door belastingontduiking en aan de andere kant door het netjes 
invullen van het belastingformulier.3 Maar wat is netjes?

Daar geeft de wetenschap geen duidelijk antwoord op, in ieder geval geen scherpe 
scheidslijn. Wel kan de wetenschappelijke literatuur minder en meer agressieve 
vormen van belastingontwijking onderscheiden. In 2014 schreef de Amerikaan-
se Jennifer Blouin een artikel over belastingplanning waarin ze verschillende 
vormen van belastingplanning met elkaar vergeleek.4 Ze concludeerde dat er 
een rangorde is, maar niet wat wel en niet als maatschappelijk acceptabel gezien 
wordt. Het gebruik maken van bestaande regels, zoals aftrekposten, wordt meestal 
als een acceptabele vorm van belastingplanning gezien.

Als die aftrekposten echter doelbewust worden ingezet om op een bepaald 
 moment minder belasting te betalen? In recent, lopend onderzoek laten mijn 
 Tilburgse collega Gabriella Massenz en voormalige CPB-collega Nicole Bosch zien 
dat bedrijven bewust aftrekposten als de investeringsaftrek lijken te gebruiken 
om geen winst te halen of in een lagere tariefschijf (winst onder de 200 dzd euro) 

1 Zie Tweede Kamer (2019).
2 AD (2019) en NOS (2019a).
3 Zie onder meer Blouin (2014), Hanlon en Heitzman (2010) en Slemrod (2004).
4 Blouin (2014). 
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Een belangrijke reden is dat sommige multinationals grote financiële stromen 
vanuit andere landen (vaak Ierland en Singapore) via Nederland naar Bermuda 
laten stromen in de vorm van intellectueel eigendom.10 De belangrijke speler daar-
bij is Google. In 2003 verplaatste het bedrijf haar intellectuele eigendomsrechten 
naar Bermuda, vlak voor de beursgang. In 2009 stroomde er vergoedingen ter 
waarde van 5,4 mld euro door Nederland, in 2017 was dit zelfs 19,9 mld euro.11 
Dat verklaart grotendeels de stijging tussen 2009 en 2017. Vanaf 2020 zal de 
omvang van deze internationale vergoedingen veel kleiner worden of zelfs ver-
dwijnen. Met de voorgenomen bronbelasting op royalty’s is dit niet meer financi-
eel aantrekkelijk. Daarnaast sluit Ierland deze sluiproute.12 Google heeft inmiddels 
aangekondigd deze constructie in 2020 te beëindigen.13
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Figuur 1 Betaalde en ontvangen vergoedingen voor eigendomsrechten, 2000 tot 2018 (mld dollar).  
Bron: World Development Indicators (Wereld Bank)

10 Zie ook Lejour e.a. (2019a).
11 Financieel Dagblad (2018). Deze gegevens komen uit de jaarrekening van Google Netherlands hol-
ding, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zie ook Kleinbard (2011) en Zucman (2014).
12 In 2015 verbood Ierland de constructie om royalty’s via andere landen naar de eindbestemming 
te laten gaan om de Ierse bronbelasting op royalty’s te ontwijken vanwege de Europese rente- en 
royaltyrichtlijn. Bestaande constructies worden tot en met 2020 gedoogd. Een voorbeeld is de double 
Irish-Dutch sandwich, double Irish omdat de ontvangende holding in Bermuda een Ierse eigenaar heeft (op 
papier). Volgens Kleinbard (2011) is het enige doel van de Nederlandse holding een belastingbesparing. De 
holding heeft ook geen werknemers. Dat is een typisch voorbeeld van belasting agressiviteit.
13 Zie NOS (2019c).

Waarom is er nu zoveel aandacht voor belastingontwijking door bedrijven? Daar 
zijn een aantal (met elkaar samenhangende) redenen voor. De eerste is de nawee-
en van de economische crisis in 2009. De belastingdruk voor huishoudens is toe-
genomen7 om de kosten voor de overheid te financieren, maar de belastingdruk 
voor bedrijven is toen niet toegenomen. Dat voelt voor veel mensen niet eerlijk.

In de tweede plaats is er veel meer aandacht voor vermogensongelijkheid. De grote 
economen hit in 2014 was het boek van Thomas Piketty: Kapitaal in de 21ste eeuw. 
Hij schetst dat de rijken steeds vermogender zijn geworden en de mindervermo-
genden daarbij de laatste decennia achter zijn gebleven. Dat wordt mede geweten 
aan de populariteit van het kapitalisme sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Winst maken is sindsdien geen vies woord meer en mocht ook toe geëigend wor-
den. De belastingen op kapitaalinkomen gingen omlaag en dat werd versterkt door 
de globalisering van de economie.

Een derde reden is dat de digitalisering de laatste twee decennia fors toe is geno-
men. Daardoor wordt het veel lastiger productie aan een locatie en dus nationale 
belastingheffing te koppelen. Het wordt eenvoudiger voor bedrijven belasting te 
betalen waar de tarieven het laagste zijn.

De internationale vergoedingen voor eigendomsrechten zijn ook aanzienlijk toe-
genomen de laatste jaren. Dat is ook gestimuleerd met de rente- en royaltyrichtlijn 
in de Europese Unie vanaf 2004 (Europese Raad, 2003b). Deze richtlijn verbiedt 
het gebruik van bronbelastingen voor intra-EU transacties tussen dochteronderne-
mingen van multinationals. De betalingen en ontvangsten voor buitenlandse in-
tellectueel eigendom zijn op dat moment vertienvoudigd, zoals figuur 1 laat zien. 
Daarna zijn de Nederlandse vergoedingen voor buitenlands intellectueel eigen-
dom bijna verdubbeld tussen 2004 en 2018.8 Dat is veel meer dan de economi-
sche groei in die periode en zoveel slimmer zijn we waarschijnlijk niet geworden.9

7 Rijksoverheid (2019c). De collectievelastendruk is met zo’n 3 procentpunt toegenomen sinds 2008.
8 Er is een grote uitschieter in 2015 waarin waarschijnlijk een grote multinational het intellectueel 
eigendom naar Nederland heeft overgeheveld. De data van DNB (Dienstenrekening tabel 12.4) laten 
hetzelfde patroon zien. CBS-cijfers corrigeren hiervoor, maar in die cijfers zit een breuk tussen 2013 
en 2014 zien i.v.m. de overgang van BPM5 naar BPM6. 
9 Deze toename is ook veel hoger dan in andere Europese landen, zoals Hofman en Riedel (2019) laten 
zien.
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In de vierde plaats zijn daar de media-onthullingen. Die gaan niet alleen over 
belastingontwijking, maar ook over belastingontduiking. Voorbeelden zijn de ge-
gevens van de HCBS-bank in Zwitserland in 2009, de Lux leaks over de belasting 
 rulings in 2014, de Panamapapers in 2016 en de Paradise papers uit 2017 en, zeer 
recent, de Mauritius leaks in 2019. Deze lijst is niet uitputtend.14 Deze onthul-
lingen leidden tot een verdere bewustwording van belastingontwijking en van de 
complexe en doelbewuste structuren die daar vaak voor gebruikt worden. In veel 
gevallen lijken die structuren alleen te bestaan om belastingvoordelen te behalen, 
een vorm van agressieve belastingplanning.

Ik hoop met mijn eigen onderzoek, veelal in samenwerking met anderen, feiten 
aan te dragen die relevant zijn in dat debat. Voor mij is het belangrijk om de vraag 
te beantwoorden in welke mate dit voorkomt en wat de omvang is. Dat geeft ook 
een indicatie van de beleidsurgentie. Daarbij maak ik vooral gebruik van microda-
ta. Tegenwoordig is het, in ieder geval voor Nederland, vaak mogelijk om gebruik 
te maken van geanonimiseerde belastingaangifte gegevens van huishoudens en 
bedrijven. De kracht van deze data is dat ze min of meer compleet zijn, en voor 
meerdere jaren beschikbaar zijn.15 Vandaag wil ik met deze data de omvang van 
(internationale) belastingontwijking duiden. Een inschatting is niet precies, ik laat 
ook de beperkingen zien en de lacunes in onze kennis. Dat is weer inspiratie voor 
vervolgonderzoek.

14 Zie onder andere ICJI, Marian (2017), Zucman (2014), Tørsløv e.a. (2018).
15 Zie ook Crato en Paruolo (2018) over het belang van analyses met microdata voor beleid en OESO 
(2019) over het gebruik van belastingaangifte gegevens in deze analyses.
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2.1 Motivatie voor onderzoek naar belastingontwijking
Op basis van de bestaande literatuur en eigen onderzoek wil ik een inschatting te 
maken van de mate van belastingontwijking door bedrijven. Daarbij wil ik cijfers 
voor Nederland naast die voor de wereld te plaatsen om het in het juiste perspec-
tief te plaatsen. Ik maak gebruik van verschillende bronnen; de wetenschappelijke 
literatuur en gezamenlijk onderzoek met collega’s bij het CPB. De literatuur is 
vooral internationaal, er is weinig empirisch onderzoek van belastingontwijking 
in Nederland.16 

Waarom is dit onderzoek zo interessant? Een eerste reden is de grote bedragen. 
Zo sluisde een al eerder genoemd Amerikaans techbedrijf in 2016 bijna 20 mld 
euro door Nederland in de vorm van royalty’s. Volgens The New York Times 
betaalt Apple maar een paar procent belasting over de miljardenwinst buiten de 
Verenigde Staten.17

Ten tweede is het van belang te weten hoe bedrijven op verschillen in belastingta-
rieven reageren. Economie gaat tenslotte om gedrag. Mijn passie voor economie 
werd gevoed tijdens mijn studentassistentschap aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam. Ik hielp Wout Siddré met het vak Macro-economie en we schreven een 
syllabus getiteld Preprimo, wat staat voor preferenties, prikkels en mogelijkheden. 
Met deze titel werd kort en bondig samengevat wat de economische wetenschap 
bestudeert. Als de overheid dit gedrag kent, kan ze beter inschatten hoe bedrijven 
reageren als ze haar beleid aanpast. Wat betekenen hogere belastingen dan voor 
het vestigingsklimaat in Nederland? Of wat zijn de gevolgen van een aftrekpost in 
de belasting op het gedrag van bedrijven?

Het is ook van belang de mate van belastingontwijking te duiden. Het gaat vaak 
om een verschijnsel dat niet zo door de wetgever bedoeld is of lijkt te zijn, maar 
wel legaal is. De omvang daarvan bepaalt ook in hoeverre dat maatschappelijk ac-
ceptabel is. Als belastingontwijking de norm zou zijn, waarom zouden burgers dat 
dan ook niet doen? De belastingmoraal lijkt in Nederland vrij hoog te zijn en het 
is belangrijk om dat zo te houden. Het kost namelijk veel tijd om de belastingmo-
raal en daarmee gepaard gaande vertrouwen in de overheid weer op te bouwen.18 

16 Er zijn een paar uitzonderingen, zoals SEO (2013; 2018) en Weyzig (2013).
17 New York Times (2012).
18 Luttmer en Singhal (2014) en Stevens en Lejour (2016).

2. 

Belastingontwijking 

door bedrijven
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In de eerste plaats zagen we dat dga’s gebruik maken van de ruimte om hun ei-
gen loon toe te kennen. Daar zijn wettelijke regels voor want zonder deze regels 
zouden dga’s zoveel mogelijk inkomsten in de bv als winst classificeren. Er hoeft 
namelijk minder belasting betaald te worden over winst- dan over looninkomen.22 
Vanwege deze regels wordt het looninkomen gebruikelijk loon genoemd. Als je de 
lonen van alle dga’s naast elkaar legt blijken bepaalde lonen opvallend vaak voor te 
komen, zie figuur 2. Op die plekken vormt zich een bult of hoop. 

Het is geen toeval dat dga’s zich zo gedragen. De meeste pieken liggen rond de 
schijfgrenzen van de inkomstenbelasting. Bij een hoger looninkomen wordt het 
tarief en daarmee de marginale belastingdruk hoger. Zo gaat het tarief van de 
inkomstenbelasting omhoog van 42 procent naar 52 procent bij een inkomen van 
56 dzd euro in 2010. Bettendorf e.a. (2017) tonen met statistische technieken aan 
dat deze piek significant is en daarmee niet op toeval berust.23 Met het nieuwe 
tweeschijvenstelsel in 2020 zal er waarschijnlijk een piek verdwijnen omdat daar 
geen schijfgrens meer is. Er is ook een klein piekje rond de 42 dzd euro in 2010, 
daar draait de bewijslast van de dga naar de belastingdienst om voor de onderbou-
wing van het gebruikelijk loon.24
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Figuur 2: Opeenhoping van gebruikelijk lonen in 2010. Bron: Bettendorf e.a. (2017)

22 Bettendorf e.a. (2017) beschrijven deze regels.
23 De piek rond 33 dzd euro kan deels verklaard worden door het hogere tarief dat gepensioneerden in 
de derde schijf van de ib moeten betalen. De piek bij 18 dzd euro ligt op de grens van de 1ste en 2de 
schijf. 
24 Deze grens ligt in 2019 op 45 dzd euro.

De omvang van belastingontwijking en het verlies aan belastingopbrengsten 
bepaalt ook of de vennootschapsbelasting nog wel toekomst heeft.19 De belasting 
wordt geheven op nationaal niveau, dat is ook het niveau waarop belastingheffing 
gelegitimeerd is. Alleen een multinationaal bedrijf is niet gebonden is aan één 
land. Naarmate globalisering zich voortzet, wordt de relatie tussen bedrijven en 
landen steeds losser. Daarnaast maakt digitalisering het veel lastiger om onderde-
len van multinationals aan landen en hun belastingstelsels te koppelen. Al met al 
redenen om de vpb-heffing internationaal af te stemmen en wellicht zelfs over te 
dragen. 

Ten vijfde: De mate waarin belastingen ontweken kunnen worden verschilt tussen 
ondernemingen. In hoeverre hangt dit af van de mogelijkheden voor ontwijking 
en de kennis die daar voor nodig is. Is dat alleen een kwestie van de regels ken-
nen? Of zijn adviseurs en ondernemers ook rationeler en/of hebben wellicht een 
ander moreel kader dan waaruit de maatschappelijke ophef voortkomt?20 

Kortom, er zijn talloze redenen om belastingontwijking te bestuderen. Hieron-
der geef ik een korte schets met de hoofdconclusies van onderzoek op dit gebied. 
Daarbij onderscheid ik de directeur-grootaandeelhouder en zijn bv, grote onderne-
mingen en brievenbusfirma’s.

2.2 Directeur-grootaandeelhouders en de winstuitkering
Vijf jaar geleden heb ik met Leon Bettendorf en Maarten van ’t Riet het fiscaal 
gedrag van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) onderzocht.21 Dat zijn onder-
nemers met een aanmerkelijk belang in hun bedrijf van minimaal vijf procent. 
Veruit in de meeste gevallen is het bedrijf een besloten vennootschap (bv) met één 
eigenaar, de dga. De dga werkt vaak in dat bedrijf, alleen of met een aantal werk-
nemers. Voor het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de aangiftegegevens 
vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting tussen 2007 en 2011.

19 De toekomst van de vpb is een populair onderwerp, zie onder meer de oraties van De Mooij (2005) 
en De Wilde (2019), de afscheidsrede van Van der Geld (2016) en de bundel over 50 jaar vpb (Stevens 
en Van der Streek, 2019).
20 Trouw (2018) citeert Paul Sleurink, belastingadviseur van Shell: “Hoofdkantoren worden nauwe-
lijks belast met vennootschapsbelasting. En waar dat wel gebeurt moet de bedrijfsfiscalist terug naar 
school”. Trouw concludeert daaruit: wie dit niet doet is dom bezig.
21 Het onderzoek dat hier beschreven wordt is gepubliceerd in Bettendorf e.a. (2015, 2017).
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Waarom vertonen niet meer dga’s dit gedrag, ofwel waarom zijn de pieken niet 
hoger dan ze zijn in de figuur. Dit lijkt op een beperkte optimalisatie van het 
looninkomen. Dat kan te maken hebben met de restrictieve regels van het gebrui-
kelijk loon. We hebben echter geen gegevens wat deze regels voor de individuele 
dga betekenen. Met die informatie zou wel beter onderzoek naar de bepaling van 
het gebruikelijk loon uitgevoerd kunnen worden.

Een actieve bv, ook wel rokende schoorsteen genoemd, maakt normaal gesproken 
winst, ook nadat het gebruikelijk loon aan de dga uitgekeerd is. Daarover wordt 
belasting geheven. De winstgrondslag wordt door de wet op de vennootschapsbe-
lasting bepaald. Over deze fiscale winst wordt belasting betaald. De dga heeft de 
keuze de winst na belastingen in het bedrijf te laten of aan zichzelf uit te keren. 
Over deze winstuitkering moet 25 procent belasting betaald worden volgens box 
2 van de inkomstenbelasting. Zolang de winst niet uitgekeerd wordt, hoeft de dga 
deze belasting niet te betalen. Ondertussen kan een dga door middel van leningen 
van de bv aan zichzelf toch consumeren van de winst, zonder daarover belasting 
te betalen. Volgens Rijksoverheid (2019b) werd in 2016 voor 55 mld euro geleend 
van de eigen bv.

Uitstel van de winstuitkering kan aantrekkelijk zijn als je lagere belastingen in de 
toekomst verwacht. Daarnaast wordt de belastingclaim minder waard. Uit de aangif-
tedata concluderen we dat bv’s meestal geen winst uitkeren voor de jaren 2007 tot 
en met 2011. Veel bv’s keren helemaal geen winst uit en de bedrijven die wel winst 
uitkeren doen dat vaak maar 1 of 2 keer. De conclusies van De Nederlandsche Bank 
(DNB) sluiten hierop aan. DNB (2019) concludeert dat het midden- en kleinbedrijf 
met een vennootschap maar gemiddeld 30 procent van de winst uitkeert tussen 
2000 en 2017. Dat leidt tot een grote vermogenstoename in deze bedrijven, die de 
laatste jaren oploopt tot 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). 

Dit is overigens geen uniek Nederlands fenomeen, in Noorwegen gebeurt dit 
ook. Ook daar is de dividendbelasting op uitgekeerde winsten hoog, waardoor 
het fiscaal aantrekkelijk is om winst in te houden. De vraag is wat er met de inge-
houden winsten gebeurt. Mogelijke opties zijn persoonlijke leningen of andere 
gemaskeerde dividenden, privé consumptie via de onderneming of belasting-
ontduiking.25

25 Alstadsaeter e.a. (2013, 2019) noemen dit een tax shelter, in feite een schuilplaats voor belastingen, 
ofwel belastingparadijs. Zij zijn ervan overtuigd dat een deel van de mogelijke belastingopbrengst 
verdwijnt, door privé consumptie uit het bedrijf, verhulling van dividenden en mogelijk ontduiking. 

Interessant is dat in 2007 het box-2 tarief tijdelijk 22 procent was voor uitgekeer-
de winsten tot 250 dzd euro in plaats van 25 procent. Dat was een compensatie 
voor de gestegen kosten van het nieuwe ziektekostenstelsel in 2006. Figuur 3 laat 
zien dat er ineens duizenden bv’s 250 dzd euro uitkeerden, terwijl dat er normaal 
maar een paar honderd zijn. Iets vergelijkbaars gebeurde er in 2014.
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Figuur 3: Winsten worden veel vaker uitgekeerd in 2007 en 2014 als het tarief lager is26 
Bron: Bosch en Lejour (2017)

De dga’s blijken erg gevoelig voor deze fiscale prikkel te zijn. Een tijdelijke verla-
ging van 3 procentpunt leidt dus tot grote gedragseffecten en een veel grotere be-
lastingopbrengst voor de overheid. Waarom dga’s zo sterk reageren is een raadsel, 
is het rationeel of juist kortzichtig en in hoeverre is het advies van de belastingad-
viseur leidend? De achterliggende motivatie is niet bekend, maar het laat wel zien 
dat beperkte veranderingen in het fiscale stelsel in bepaalde gevallen tot sterke 
gedragsreacties bij ondernemers kunnen leiden.

Voor de overheid is het minder van belang wanneer de dga’s hun winst uitkeren, 
dan de vraag of er wel belasting betaald wordt. De vraag is of de belastingdruk 

26 Bosch en Lejour (2017). Data 2007 tot en met 2014 komen van het CBS. Zie ook Bettendorf e.a. 
(2017) voor de piek in 2007.



De last van onbelaste winsten: belastingontwijking in en door Nederland   2120   De last van onbelaste winsten: belastingontwijking in en door Nederland

lager is dan het wettelijk tarief. Om daar een antwoord op te geven moeten bv’s 
over langere tijd gevolgd worden, in het ideale geval de levensduur van het bedrijf. 
Daar ontbreken de data voor. Als benadering hebben we voor de jaren 2008 tot en 
met 2011, toen het tarief 25 procent was, de effectieve belastingdruk uitgerekend 
op basis van de vermogenstoename in de bv’s en de winstuitkering in box 2. Die 
is ongeveer 15 procent, dat is substantieel lager dan het tarief van 25 procent. Voor 
individuele bedrijven kan het in de rede liggen geen winst uit te keren tijdens de 
opstart- en groeifase van een bedrijf waarin geld nodig is voor investeringen. Dat 
dit op macro schaal in deze mate gebeurt, is lastiger verklaarbaar, tenzij de 25 
procent belasting ontweken kan worden. Het 22 procent tarief in 2007 en 2014 is 
daar een voorbeeld van, maar de fiscale gunstige bedrijfsopvolgingsregeling en de 
mogelijkheden om belastingvrij de bv te ontmantelen na emigratie tot 2015 spelen 
ook een rol.27

Het feit dat het effectieve tarief onder de 25 procent ligt tussen 2008 en 2011 be-
wijst nog niet dat er belastingontwijking is, maar is wel een aanwijzing. Lagere 
tarieven en faillissementen spelen ook een rol. Het duidt er wel op dat de belas-
tinginkomsten in box 2 lager zijn dan mogelijk is. De belastingopbrengst is nu 
ongeveer 2 mld euro per jaar. Als het effectieve tarief 20 procent in plaats van 15 
procent zou zijn, levert dit de overheid jaarlijks bijna 700 mln euro extra op.

We weten nog veel niet over dga’s en hun bv’s. Naast de rokende schoorstenen, 
zijn er tienduizenden pensioen-, stamrecht-, spaar- en andere typen bv’s waar 
vermogens gestald zijn en in eerste instantie beperkt winst wordt uitgekeerd. In 
veel gevallen is het inkomen dat binnenkomt vooral een beloning voor verrichte 
arbeid. Ieder type heeft zijn eigen winstuitkeringsbeleid. Daarnaast is de interactie 
tussen lenen van de eigen bv en box 2 grotendeels onbekend. Ook weten we nog 
niet veel over de relatie tussen de levenscyclus van een bedrijf en het winstuitke-
ringsbeleid. Allemaal onderwerpen die verder onderzocht kunnen worden.

We gaan ervan uit dat ondernemers rationeel en calculerend zijn. Dat is een ver-
onderstelling die niet altijd door de praktijk wordt gestaafd. Met Nicole Bosch heb 
ik gekeken naar de relatie tussen de belastingdruk en de rechtsvorm van onder-
nemingen. In de periode tussen 2007 en 2014 bleken ondernemers nauwelijks 
van rechtsvorm te veranderen, ook al zou dat financieel aantrekkelijk zijn. Eens 

27 In 2015 heeft de staatsecretaris van Financiën een einde gemaakt aan deze mogelijkheid.

gekozen, blijft gekozen, was de treffende twittersamenvatting van ons onderzoek. 
Daarnaast lijkt de keuze voor een rechtsvorm sectorspecifiek te zijn en in een 
aantal gevallen bepaald door de grote financiële risico’s bij bepaalde typen onder-
nemingen.

Dat betekent niet dat de rechtsvorm altijd een gegeven is. Enige decennia terug 
was de zinssnede de vlucht naar de bv in zwang. Grotere belastingdrukverschillen 
tussen ondernemers in de inkomstenbelasting (ib) en dga’s kunnen nog steeds tot 
veranderingen leiden of de initiële keuze voor een rechtsvorm beïnvloeden. Uit 
ander onderzoek met Gabriella Massenz voor alle EU-landen blijkt dat startende 
ondernemers inderdaad meer geneigd zijn om voor een vennootschap te kiezen 
als de belastingdruk voor vennootschappen omlaaggaat t.o.v. de belastingdruk in 
de inkomstenbelasting.28 Dat leidt voor de overheid vervolgens tot hogere belas-
tingopbrengsten op de winsten van vennootschappen, maar lagere opbrengsten 
op de winsten van ib-ondernemers.

Uit deze onderzoeken blijkt dat ondernemers wel gevoelig zijn voor fiscale 
prikkels, maar dat de mate waarin nogal eens per situatie verschilt. Om de ach-
terliggende oorzaken te duiden, zouden inzichten uit de gedragseconomie een 
rol kunnen spelen. Het zou kunnen dat ondernemers vooral op de korte termijn 
gericht zijn en direct belastingvoordelen willen incasseren, ongeacht de conse-
quenties op langere termijn. Het kan ook zijn dat de fiscale beslissingen met 
andere factoren samenhangen in relatie tot de karakteristieken van het bedrijf en 
ondernemer en wellicht zelfs de fiscale adviseur. Economische theorieën hier-
voor ontbreken, maar met big-datatechnieken zouden wellicht bepaalde kruisver-
banden blootgelegd kunnen worden. Hierbij zou kennis van de praktijk kunnen 
helpen en dat maakt de samenwerking binnen het Fiscaal Instituut Tilburg zo 
waardevol.

Een andere onderzoeksvraag is wie het vermogen in de ondernemingen bezitten 
en in hoeverre dat bij privévermogens opgeteld kan worden. Dat zou nieuwe in-
zichten kunnen geven in de vermogensverdeling. Deze staat sinds het baanbre-
kende werk van Piketty (2014) in de belangstelling. Ondernemingsvermogens zijn 
geconcentreerd bij de vermogende huishoudens en een betere registratie zou tot 
nieuwe inzichten in de mate van ongelijkheid kunnen leiden. Een betere regis-

28 Massenz en Lejour (2019), dat is een uitbreiding van De Mooij en Nicodeme (2008). 
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tratie kan een mooie bijdrage leveren aan de discussie over het belasten van deze 
vermogens en vermogenswinsten.

Als de winsten van de bv wel uitgekeerd worden, al dan niet ineens, kan de vraag 
gesteld worden in hoeverre deze uitgekeerde winsten anders belast worden dan 
andere primaire inkomens. Box 1 van de loon- en inkomstenbelasting heeft een 
progressieve structuur, waarbij de hogere inkomens een hogere belastingdruk 
ervaren dan lagere inkomens. Verandert dit als de inkomens uit box 1, 2 en 3 van 
de inkomstenbelasting opgeteld worden? Recent onderzoek van Saez en Zucman 
(2019) heeft aangetoond dat het belastingstelsel in de Verenigde Staten niet pro-
gressief is, maar juist degressief als alle arbeids- en kapitaalinkomens en de ver-
schuldigde belastingen van huishoudens bij elkaar opgeteld worden. In de VS zijn 
de belastinginstituties heel anders, maar ook voor Nederland is het interessant om 
te zien in hoeverre het stelsel dan nog progressief is.

2.3 De vennootschapsbelasting voor multinationals
Er is veel discussie over de belastingafdracht van Nederlandse multinationals. De 
grote vraag is of zij wel voldoende vennootschapsbelasting (vpb) betalen in Neder-
land. Dit onderwerp is bovenaan de politieke agenda gekomen in 2019. Er is zelfs 
een adviescommissie voor ingesteld, waar ik ook lid van ben, en ondertussen staat 
de politiek te popelen om maatregelen te nemen. 

De fundamentele vraag is of de vennootschapsbelasting wel toekomstbestendig 
is. Of leiden alle mogelijkheden voor multinationale bedrijven om geen belasting 
te betalen en de steeds lagere vpb-tarieven niet tot een verwaarloosbare vpb-op-
brengst die niet meer opweegt tegen de uitvoeringskosten?29

Kunnen we dan zonder vennootschapsbelasting? Volgens de meeste economen en 
fiscalisten niet.30 Daar zijn een aantal redenen voor.31 In de eerste plaats is de vpb 
is een voorheffing op de aandeelhouders. Deze belastingopbrengst is dan vast ge-
ind, voordat de aanhouder zelf aangifte doet. Dat is vooral handig met betrekking 
tot buitenlandse aandeelhouders. In de tweede plaats vermindert de vpb de aan-
trekkelijkheid van kapitaalinkomen. Als ondernemers inkomen als winst of loon 

29 Zie ook IMF (2019).
30 Zie voetnoot 19.
31 Jacobs (2013) en Lejour en van ’t Riet (2015) presenteren een volledige opsomming van alle 
 argumenten om winsten te belasten. 

kunnen classificeren, is de prikkel veel groter dat als winst te doen als die nauwe-
lijks belast wordt. In de derde plaats is het economisch efficiënt overwinsten en 
of monopoliewinsten te belasten, dat verandert het gedrag van ondernemers niet. 
In de vierde plaats hebben we de belastinginkomsten nodig en willen we dat niet 
volledig op arbeidsinkomen afwentelen.

De tarieven van de vpb zijn flink gedaald. Het standaardtarief was 35 procent in 
1999 en daalt naar verwachting tot 21,7 procent in 2021. Het opstaptarief is ook 
gedaald en is zo’n 5 procentpunt lager dan het standaardtarief. Dit tarief geldt 
voor winsten tot en met 200 dzd euro.32 De tarieven zijn vooral tussen 2004 en 
2007 gedaald om het vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden als antwoord op 
de wereldwijde daling van de vpb-tarieven.33 De laatste jaren verlagen een aantal 
landen wederom de tarieven, het Verenigd Koninkrijk voorop, en ook Nederland 
doet mee. Het lage tarief gaat in 2021 naar 15 procent. Dat is een halvering van het 
tarief twintig jaar terug.34
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Figuur 4: De vpb tarieven dalen fors tussen 1999 en 2021 
Bron: OESO tax database.

32 Dat was in de beginjaren van de 21ste eeuw veel lager. De eerste schijf liep tot 22 689 euro.
33 Zie Rijksoverheid (2007).
34 Zie Rijksoverheid (2019a).
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ken, vooral de piek in figuur 6 voor het jaar 2005 is niet verklaarbaar. Omdat de 
vpb-opbrengsten van de overige bedrijven uit het totaal zijn afgeleid, levert dat in 
2005 een negatief getal op.
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Figuur 6: De vpb-opbrengsten van verschillende typen ondernemingen 
Bron: CBS-statline, meerdere tabellen

De brutowinsten in Nederland zijn toegenomen tussen 1995 en 2018 mede van-
wege de toegenomen winsten van buitenlandse dochters. Dat is een weerslag van 
de internationalisering van het bedrijfsleven; er zijn meer en grotere multinatio-
nals. Deze trend in figuur 7 is deels vertekend, omdat voor 2004 niet alle winsten 
van buitenlandse dochters goed zijn geregistreerd. Desondanks is de toename 
fors. De winsten van buitenlandse dochters worden echter niet belast in Neder-
land ervan uitgaande dat die winsten al in het buitenland belast zijn.37 Dit is de 
deelnemingsvrijstelling.

37 Aan deze voorwaarde wordt niet altijd voldaan en dat schept mogelijkheden voor belastingontwij-
king. Veel landen hebben deze mogelijkheden beperkt door zogenaamde controlled foreign company 
(cfc) regels in te voeren. De effectiviteit daarvan verschilt (Clifford, 2019). Door EU en OESO worden 
over meer stringente regels overlegd waarbij ook belasting geheven kan worden als het inkomen in het 
buitenland onvoldoende belast is.

De vpb-opbrengsten fluctueren, ondanks de lagere tarieven. Figuur 5 laat zien dat 
de opbrengst hoog is als het economisch goed gaat, zoals tussen 1996 en 2000 en 
2005 tot 2008, en laag is als het economisch slecht gaat, zoals na de dotcom crisis 
in 2001 en de economische crisis in 2009. Het valt op dat de opbrengsten niet 
dalen tussen 2004 en 2007 terwijl het tarief dan met 9 procentpunt daalt. Voor 
een goede vergelijking moet ook met de economische ontwikkeling rekening wor-
den gehouden en andere beleidsaanpassingen, zoals de verbreding van de grond-
slag waarover vpb betaald wordt.35 Figuur 5 ontkracht het beeld dat lagere tarieven 
en de internationale concurrentie tot navenante lagere opbrengsten leiden. Dat is 
niet alleen voor Nederland het geval, maar ook voor andere landen.
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Figuur 5: De vpb opbrengsten ademen mee met de economie (als percentage van bbp) 
Bron: OESO tax database

Ongeveer 20 procent van de vpb-opbrengsten is afkomstig van de financiële sector 
(banken en verzekeraars), zie figuur 6. De helft komt van de grootste 2000 bedrij-
ven in Nederland.36 Dit zijn vooral multinationals, maar zijn ook grote bedrijven 
zonder buitenlandse dochterondernemingen. De verzameling grote bedrijven is 
elk jaar iets anders, daardoor is het moeilijk de cijfers over de jaren te vergelij-

35 Zie voor de analyse van de vpb ontwikkeling tussen 2000 en 2011, Rijksoverheid (2015).
36 Het CBS neemt hier alle ondernemingen op met een balanstotaal van meer dan 40 mln euro, be-
halve financiële instellingen. Voor 2011 was dit totaal 23 miljoen euro. Daarmee schommelt het aantal 
bedrijven van 1500 in 2006 tot 2000 in 2015. Dit is de Statistiek Financiën Grote Ondernemingen 
(SFGO).
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Figuur 7: Oplopend aandeel winsten van buitenlandse dochterbedrijven tussen 1995 en 2018.  
Bron: CBS Statline, NR-herzieningen in 2003 en 2015 (laatste heeft nauwelijks effect) 

Om de belastingdruk van bedrijven te bepalen wordt de betaalde belasting vergele-
ken met de winst. Over de buitenlandse winsten en de winsten van binnenlandse 
dochters is in principe al belasting betaald dus hiervoor moet de commerciële 
winst van het moederbedrijf gecorrigeerd worden, zoals het CBS (2008, 2019) 
voorstelt. Na deze correctie blijkt dat de belastingdruk voor de Top2000 bedrijven 
niet substantieel omlaag gaat tussen 2000 en 2017, zoals figuur 8 laat zien, on-
danks de verlaging van het vpb-tarief tussen 2004 en 2007. Voor de gemiddelde 
belastingdruk van de overige ondernemingen is dat wel het geval. De tariefsverla-
ging van ongeveer 10 procentpunt betekent dat de belastingdruk ook met ruim 10 
procentpunt daalt.38

In de commerciële winst zijn ook de kosten en opbrengsten van eigendomsrech-
ten en leningen verwerkt.39 Leningen en eigendomsrechten worden ook gebruikt 
om met de winst tussen dochterondernemingen in verschillende landen te 

38 Eenvoudige macro-regressies tussen 2000 en 2017 laten zien dat dit effect statistisch significant is. 
Voor de Top2000 bedrijven wordt er geen significante relatie gevonden.
39 CBS (2019) benadert de belastingdruk voor resultaten van binnenlandse en buitenlandse groeps-
maatschappijen en deelnemingen. Het is echter niet mogelijk om te corrigeren voor verliesverreke-
ning, latente belastingvorderingen en -schulden, incidentele grote aftrekposten, concernfinanciering 
en overnames gedurende een lopend boekjaar.

schuiven. Daarvoor zou eigenlijk gecorrigeerd moeten worden. De financiële 
baten en lasten van leningen worden apart vermeld, maar van eigendomsrech-
ten niet. Een ander element dat de bepaling van de effectieve belastingdruk ver-
troebelt is dat ondernemingen verliezen met de winst in andere jaren kunnen 
verrekenen.40 Door deze verliezen in het winstbegrip op te nemen, neemt de 
effectieve belastingdruk toe. Figuur 8 laat duidelijk pieken in de recessiejaren 
zien. De effectieve druk neemt af in economische goede jaren. Er zijn dan re-
latief weinig ondernemingen die verlies maken en ondernemingen hebben de 
mogelijkheid om verliezen uit eerdere jaren van de winst af te trekken. Vanwege 
deze redenen is het consistent ondernemingsverliezen wel in het winstbegrip 
mee te nemen.
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Figuur 8: Vennootschapsbelastingdruk daalt tussen 2000 en 2017, maar niet voor Top2000 bedrijven 
Bron: CBS Statline, Financiën alle en grote ondernemingen en CBS (2019)

Het CBS (2008, 2019) maakt een onderscheid tussen Nederlandse en buiten-
landse ondernemingen en multinationals in de Top2000 bedrijven. Nederlands 
of buitenlands geeft aan dat de uiteindelijke zeggenschap van de onderneming 
in Nederland of in het buitenland ligt en multinational dat de onderneming 
buitenlandse dochterbedrijven heeft. Volgens het CBS (2008, 2019) fluctueren 
de winsten en belastingdruk van de multinationals veel meer dan van de Neder-

40 Dat is wel beperkt tot 1 jaar achteruit en 6 jaar vooruit in de vennootschapsbelasting. Tot 2019 
 mochten verliezen 9 jaar vooruit verrekend worden.
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landse bedrijven, maar de belastingdruk van de eerste is niet noodzakelijker lager. 
 Sterker nog; vaak is de belastingdruk van multinationals in Nederland hoger.

Gemiddeld genomen betalen de grootste bedrijven ongeveer 27,1 procent van het 
nettoresultaat minus winst buitenlandse dochters aan de vpb tussen 2000 en 2017. 
Voor positieve winsten ligt dat 5,5 procentpunt lager. Dit gemiddelde maskeert 
grote verschillen tussen de bedrijven. De belastingdruk van de 2000 grootste be-
drijven lijkt niet veel lager of zelfs iets hoger te liggen dan voor het MKB. Tussen 
de grote bedrijven is de heterogeniteit erg groot. Het voorbeeld is de publicatie dat 
Shell geen vpb betaalt in Nederland en sommige andere grote multinationals, zoals 
Akzo Nobel en Philips, ook nauwelijks. Op het gemiddelde van alle andere grote 
bedrijven lijkt een uitzondering te zijn. Analyses van het CBS (2019) laten dat ook 
zien. Op basis van de dezelfde definities die ik hier gebruik concludeert het CBS 
dat de vpb-druk voor de AEX-bedrijven en voor AEX plus midkap bedrijven41 6 à 7 
procentpunt lager is dan het gemiddelde in 2015, ongeveer gelijk aan het gemiddel-
de is in 2016 en meer dan 10 procentpunt hoger is dan het gemiddelde in 2017.42

Voor multinationals met een Nederlandse eigenaar ligt de belastingdruk wel iets 
lager, zie CBS (2008, 2019). In veel gevallen is die lagere vpb-druk verklaarbaar 
door incidentele grote aftrekposten, de invloed van verliesverrekening, vrijstelling 
op de verkoop van aandelen en concernfinanciering (CBS, 2008). De laatste tien 
jaren zou ook de toename van rentelasten een rol kunnen spelen. Vanaf 2006 zijn 
die lasten voor de Top2000 ondernemingen flink gestegen, terwijl de rentebaten 
zijn achtergebleven. Daardoor is het negatieve financieringssaldo is toegenomen 
ten koste van de winst in Nederland. 

De daling van de effectieve druk met positieve winsten zou een aanwijzing voor 
toenemende belastingontwijking kunnen zijn, maar overtuigend is dat niet als dat 
wordt gecombineerd met de andere cijfers. Verder is niet duidelijk wat de belas-
tingdruk zonder ontwijking zou moeten zijn. Daarvoor is het beter het gedrag van 
internationale ondernemingen als gevolg van belastingverschillen tussen landen 
te bestuderen. Dat komt in hoofdstuk 3 aan de orde.

41 Omdat de CBS-selectie van grote bedrijven alleen niet financiële bedrijven bevat gaat het om 18 
bedrijven uit de AEX (oktober 2019) en zo’n 50 bedrijven met de Midkap daarbij, CBS (2019).
42 In 2017 hebben een aantal beursgenoteerde bedrijven grote verliezen gemaakt, waardoor de effectie-
ve vpb druk erg hoog wordt. Bij alleen bedrijven met een positieve winst is de vpb-druk veel lager en 
zelfs lager dan het gemiddelde.

De belastingafdracht van multinationale ondernemingen blijft een lastige puzzel. 
Op basis van de beschikbare cijfers is het niet mogelijk om patronen te ontdek-
ken. De commerciële winst wordt beïnvloed door middel van het verplaatsen 
van intellectueel eigendom of leningen, maar dat is niet op de belastingaangifte 
zichtbaar. Een mogelijke onderzoeksstrategie is om de jaarrekeningen en belastin-
gaangiften van moeder- en dochterondernemingen te combineren. Ook dan blijft 
de heterogeniteit tussen ondernemingen en de variatie in de jaarrekening over de 
tijd groot door eenmalige financiële transacties die een systematische analyse van 
de cijfers hinderen. Ook hier zouden met bigdata technieken de mogelijkheden 
verkend kunnen worden.43 

2.4 Bijzondere financiële instellingen (bfi’s)
Bfi’s zijn vennootschappen met een buitenlandse eigenaar, die een schakel zijn in 
de financiële stromen van multinationale ondernemingen, het zijn holdings van 
internationale bedrijven, in het publieke debat vaak brievenbusfirma’s genoemd.44 
Bfi’s nemen ongeveer 80 procent van de voorraad directe buitenlandse investerin-
gen voor hun rekening en zijn cruciaal voor het doorsluizen van financiële stro-
men. Het gaat dan vooral om dividenden, rentes en royalty’s uit het buitenland 
die via de Nederlandse bfi weer naar het buitenland gaan. 

Verschillende kenmerken van het belastingstelsel dragen bij aan de doorsluis-
functie. Daaronder vallen de deelnemingsvrijstelling, het ontbreken van een bron-
belasting op rente en royalty’s en het grote aantal bilaterale belastingverdragen dat 
Nederland heeft afgesloten.45 Deze verdragen voorkomen of verminderen dubbele 
belasting. Ook de zogenaamde rulings van de belastingdienst zijn van belang.

43 Eind 2019 heeft Shell een rapport gepubliceerd waarin per land de winst en betaalde vpb gepresen-
teerd worden. Daarin wordt duidelijk dat Shell winstbelasting betaalt, waarschijnlijk is de belasting-
druk hoger dan voor een gemiddelde multinational. Dat komt mede doordat delfstoffenwinning vaak 
extra belast wordt. Het wordt niet duidelijk in hoeverre Shell winsten over landen verschuift om de 
belastingdruk te verlagen.
44 SEO (2013) legt uit dat bfi’s en brievenbusfirma’s geen synoniemen zijn, maar de overlap is wel 
groot. Fiscalisten gebruiken vaak de begrippen doorstroom- of schakelvennootschappen. Ook hiervoor 
geldt dat de begrippen niet voor 100 procent overeenkomen, maar wel een grote mate van overeen-
komst vertonen.
45 Deze kenmerken worden uitgebreid besproken in Lejour en van ’t Riet (2013). CBS (2018) toont een 
statistisch verband aan tussen de belastingverdragen en de omvang van de buitenlandse investeringen 
via Nederlandse bfi’s.
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Deze bieden de multinationale ondernemingen vooraf zekerheid over welke finan-
ciële stromen wel of niet belast worden. 

Vanwege de omvang van de balans en de transacties van de bfi’s houdt De Neder-
landse Bank hier toezicht op. Interessant is dat deze vennootschappen hun finan-
ciële gegevens bij DNB moeten rapporteren, maandelijks of jaarlijks afhankelijk 
van de balansomvang. Dat levert een schat aan informatie op, lootboxen in het 
kwadraat. Samen met Jan Möhlmann en Maarten van ’t Riet heb ik deze gegevens 
bestudeerd.46 

Er zijn ongeveer 15 duizend vennootschappen. Het balanstotaal van de bfi’s is 
toegenomen van 1524 mld euro in 2004 tot 4228 mld euro in 2016. De bezittin-
gen bestaan vooral uit deelnemingen in dochterondernemingen en verstrekte 
leningen. Aan de andere kant van de balans staan de deelnemingen van het 
moederbedrijf en leningen. Voor het aanhouden van de bezittingen wordt vaak 
een vergoeding ontvangen in de vorm van dividenden, rentes en royalty’s. Deze 
vergoedingen worden vaak doorgesluisd naar het moederbedrijf. De omvang van 
de inkomensstromen bedroeg in 2016 ongeveer 140 mld euro, tegen zo’n 70 mld 
euro in 2004. Dividenden vormen ruim de helft van de inkomensstromen. De 
omvang van de royalty’s is tussen 2004 en 2016 sterk toegenomen.

De grootste financiële stromen komen vaak uit landen met omvangrijke buiten-
landse investeringen in relatie tot de omvang van de economie.47 Dit worden 
financiële centra genoemd. Voor dividenden gaat het om Singapore, Luxemburg 
en Zwitserland, zoals uit figuur 9 blijkt. In deze top vijf is de Verenigde Staten de 
uitzondering die deze regel bevestigt. Voor inkomende royalty’s komt 80 procent 
uit Singapore en Ierland. De herkomst van deze stromen duidt erop dat de locatie 
van het intellectuele eigendom geen verband houdt met de locatie van de econo-
mische productie. De grote rentestromen uit de Verenigde Staten en Duitsland 
kunnen verklaard worden uit de relatief hoge tarieven van de winstbelasting in 
die landen, waardoor het schuiven van schulden naar die landen aantrekkelijk is 
om de winsten laag te houden. Er komt ook een grote rentestroom uit Ierland, wat 
samenhangt met haar positie als financieel centrum.

46 Zie Lejour e.a. (2019a, 2019b en 2019c). 
47 Voor een jaarlijks wisselende steekproef van ruim duizend grote bfi’s verzamelt DNB de herkomst 
en bestemming van de financiële stromen. Het balanstotaal is ongeveer twee derde van het macro-
totaal.
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Figuur 9: Inkomende stromen voor dividend, rente en royalty’s (aandelen van totaal, 2014-2016). 
Bron: Lejour e.a. (2019a)

Uitgaande dividenden gaan vooral naar Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Ver-
enigde Staten en Luxemburg, zo’n 70 procent van het totaal. Deze vier landen staan 
ook in de top zes van de uitgaande rente. De Kaaimaneilanden staan op de tweede 
positie met 13 procent van de totale stroom. De uitgaande royaltystroom wordt gedo-
mineerd door Bermuda. Het is geen geheim dat het hier vooral om Google gaat. De 
Verenigde Staten ontvangt ongeveer een kwart van de totale royaltystroom. 
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Figuur 10: Uitgaande stromen voor dividend, rente en royalty’s (aandelen van totaal)48 
Bron: Lejour e.a. (2019a)

Deze herkomst en bestemmingslanden laten zien dat de Nederlandse bfi’s on-
derdeel zijn van complexe internationale financiële routes. Het directe land van 
bestemming is vaak zelf ook een doorsluisland, zoals Luxemburg en het Verenigd 
Koninkrijk. Ook Ierland, Singapore en Zwitserland kwalificeren als zodanig. 
Luxemburg heft geen bronbelasting op uitgaande rentes en royalty’s, net zoals 
Nederland tot nu toe. Dit betekent dat rente en royalty’s onbelast kunnen door-
stromen. De effectieve belastingdruk in Luxemburg is dan gering. Luxemburg 
staat met Nederland en de VS al jarenlang in de top drie, wereldwijd, van directe 
buitenlandse investeringen.

48 De uitgaande royalty’s worden gepresenteerd voor een afwijkende periode vanwege onthullings risico 
in 2014-2016.
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Figuur 11 Geografische spreiding van uitgaand dividend, rente en royalty’s en van de uiteindelijke eigenaar 
Bron: Lejour e.a. (2019a)

De complexiteit van de internationale ketens blijkt ook uit het feit dat de uit-
eindelijke eigenaar vaak niet gevestigd is in het directe bestemmingsland van 
de stroom: Figuur 11 laat zien dat vooral bij royalty’s het verschil extreem is. De 
stroom naar Bermuda is volledig in Amerikaanse handen. Voor dividend en rente 
is het aandeel van een Amerikaanse multinational 15 tot 20 procentpunt groter 
dan de directe uitgaande stroom naar de Verenigde Staten. Een groot aandeel 
van de dividenden en rentes naar Zwitserland, de Kaaimaneilanden, Ierland en 
Luxemburg heeft een Amerikaanse eigenaar. 

Ongeveer een derde van het aantal bfi’s heeft een eigenaar die gevestigd in de 
Verenigde Staten is. Daar ligt het Amerikaanse winstbelastingsysteem aan ten 
grondslag. De Verenigde Staten hadden een hoog vpb-tarief tot en met 2017, ook 
op winsten die uit andere landen kwamen. Daarom stalden de Amerikaanse mul-
tinationals de winsten in belastingparadijzen, al dan niet via Nederland. De vraag 
is hoe de aanpassingen in de Amerikaanse belastingwetgeving in 2018 dit patroon 
zullen beïnvloeden. Uit de meest recente statistieken blijkt dat de buitenlandse 
investeringen via Nederlandse bfi’s substantieel afnemen.49

In de CPB Policy Brief ‘Doorsluisland NL doorgelicht’ wordt de omvang van de 
belastingbesparing via de Nederlandse bfi’s bepaald. Het doorsluizen van royal-
ty’s levert multinationals een flinke belastingbesparing op. Vanwege de rente- 
en royaltyrichtlijn van de Europese Unie wordt er geen bronbelasting geheven 
tussen Ierland en Nederland. We vinden gemiddeld een 14 procentpunt verschil 
tussen de indirecte route via Nederland en de directe route. Ten opzichte van de 
situatie waarin het intellectuele eigendom in het land van herkomst als winst 

49 Volgens de gegevens van de betalingsbalans (DNB) vinden er sinds 2018 desinvesteringen bij bfi’s 
plaats. In 2018 namen de kapitaaldeelnemingen met bijna 300 mld euro af en dat lijkt zich in 2019 
voort te zetten.

zou worden belast, is de belastingbesparing ongeveer 7 procent op een jaarlijkse 
royaltystroom van 19 miljard euro. De belastingbesparing voor royalty’s is dan 
zo’n 1,3 miljard euro. Voor rentes vinden we wel een omsluisvoordeel (treaty 
shopping gain), maar dat valt vaak weg in de totale belastingbesparing vergeleken 
met de situatie dat de rente als winst in het herkomstland wordt belast. Voor 
dividenden vinden we geen omsluisvoordeel, behalve voor de jaren 2011 tot en 
met 2013.

Substantiële belastingbesparingen voor dividenden en rentes kunnen met de be-
schikbare data en toegepaste methodiek niet worden aangetoond. Dat heeft een 
aantal oorzaken. Allereerst zien we maar een deel van de internationale keten; ook 
in het land na Nederland kan er sprake zijn van doorstroom naar andere landen 
waaronder belastingparadijzen. Dat leidt waarschijnlijk tot een onderschatting 
van het voordeel. We hebben het aandeel van de Nederlandse belastingwetgeving 
geïsoleerd, maar de meerwaarde van complexe routes is voor ondernemingen de 
interactie of juist het gebrek eraan tussen verschillende belastingwetgevingen. 
Ten tweede ontbreekt het ons aan meer gedetailleerde informatie. Dan gaat het 
bijvoorbeeld over welke staten van de Verenigde Staten de bestemming zijn; een 
aantal staten, zoals Delaware, heeft een belastingregime met een lagere effectieve 
winstbelasting. Een derde reden is dat we geen ‘hybride mismatches’ kunnen 
vaststellen. Dat wil zeggen dat een dochteronderneming in zowel het ene als in 
het andere land onbelast is.

Gemiddeld genomen kan er nauwelijks of geen belastingbesparingen aangetoond 
worden van dividend- en rentestromen via Nederland, maar voor individuele stro-
men is dat wel het geval. Met verschillende econometrische schattingstechnieken 
tonen we aan dat naarmate de belastingbesparing groter als de financiële stroom 
via Nederland gaat in plaats van direct, de kans significant groter is dat deze 
stroom inderdaad via Nederland loopt.50 Voor royaltystromen zijn deze effecten 
groter dan voor rente en dividend.

De omvang van een transactie via Nederland kunnen alleen goed beoordeeld 
worden als ook de omvang van de directe transacties tussen het herkomst- en 
bestemmingsland bekend is. Een van de grootste dividendstromen loopt van het 

50 Dit geldt ook voor de omvang van de stromen.
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Verenigd Koninkrijk, via Nederland naar Luxemburg,51 maar we weten niet of 
dat ook een substantieel aandeel van de directe dividendstroom tussen het VK en 
Luxemburg is. In vervolgonderzoek zou ik graag die stromen met elkaar willen 
vergelijken en zien of de mate van belastingbesparingen de omvang van de indi-
recte stroom ten opzichte van de directe financiële stroom bepaalt. Dat sluit aan 
bij het onderzoek van Dudar e.a. (2015) die aantonen dat belastingverschillen ook 
de omvang van de directe royaltystromen bepalen.

Een grote uitdaging is een vergelijking tussen de indirecte financiële stromen via 
Nederland en die via andere doorsluislanden, zoals Ierland, Hong Kong, Luxem-
burg, Singapore en Zwitserland. Dat zou inzicht kunnen geven in de populariteit 
van doorsluislanden. Dat kan met een netwerkanalyse van het internationale be-
lastingsysteem in kaart gebracht worden,52 maar de effecten van die analyse zijn 
niet op de daadwerkelijke stromen gebaseerd. Het zou voor het onderzoek een 
grotere vooruitgang zijn als deze data gekoppeld zou kunnen worden aan de bfi 
data van de andere doorsluislanden.53 Dat is de manier om systematisch de door-
sluisroutes in kaart te brengen.

51 Zie Lejour e.a. (2019a).
52 Een voorbeeld is de netwerkanalyse van de wet bronbelasting 2021, zie Van ‘t Riet en Lejour (2019).
53 Daarbij zou ook meer inzicht gekregen kunnen worden in hoeverre deze landen met elkaar concur-
reren of juist samenwerken, zie ook Zucman (2013).
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Apple, Google, Ikea, McDonalds, Starbucks; over al deze bedrijven circuleren ver-
halen over belastingontwijking. Een aantal van deze multinationals en de landen 
die deze ondernemingen gebruiken om hun belastingafdracht te minimaliseren 
zijn de laatste jaren door de Europese Unie op de korrel genomen, maar in hoe-
verre zijn deze bedrijven de uitzonderingen, of zijn ze juist het welbekende topje 
van de ijsberg?

Meer kennis over de omvang van belastingontwijking is nodig om het belang 
daarvan te kunnen duiden. De OESO, de economische denktank in Parijs, heeft 
dit ook als een van haar actiepunten geformuleerd in 2015. Sindsdien zijn er ook 
een aantal studies verschenen die het effect van belastingontwijking op de vpb-in-
komsten proberen in te schatten. Daarbij maken ze gebruik van verschillende 
methoden.54 

Ik laat hier de belangrijkste resultaten over de omvang van gemiste vpb-op-
brengsten voor de wereld als geheel zien. Daarbij besteed ik ook aandacht aan 
de  Verenigde Staten, omdat er relatief veel gegevens over belastingontwijking 
door Amerikaanse ondernemingen zijn. Volgens de Amerikaanse statistie-
ken komt een groot deel van de buitenlandse winst van deze bedrijven uit 
 Nederland. Dat maakt deze cijfers extra interessant. Vervolgens verleg ik de 
 aandacht naar  Nederland en schat de effecten van belastingontwijking voor en 
door  Nederland.

3.1 Wereldwijd
OESO (2015) schat dat het verlies aan wereldwijde overheidsinkomsten door ven-
nootschapsbelasting 4 tot 10 procent van de totale opbrengst is. Dat gaat om 100 
tot 240 mld dollar55 op basis van gegevens voor het jaar 2014.56 Hiervoor worden 
financiële gegevens van bedrijven wereldwijd gebruikt. Deze schattingen zijn 
omgeven door een grote mate van onzekerheid. De methodologische beperkingen 

54 Eerdere studies analyseerden wel de mechanismen van belastingontwijking, maar presenteerden 
over het algemeen geen totaaleffecten.
55 Als in deze publicatie het woord dollars wordt vermeld, dan gaat het om Amerikaanse dollars. Omdat 
het in deze publicatie vaak om indicaties van de omvang en daarmee niet precies zijn, heb ik de dollar 
bedragen niet omgezet in euro’s op basis van de wisselkoers van het betreffende jaar.
56 De uitkomsten zijn gebaseerd op een geschatte semi-belasting elasticiteit op gerapporteerde winsten 
van -1.0 voor alle dochterbedrijven van multinationale ondernemingen. Voor winstgevende dochter-
bedrijven is de semi-elasticiteit -1.6. Deze semi-elasticiteiten zijn iets hoger dan de consensus in de 
metastudie van Heckemeyer en Overesch (2017).

3.

De omvang van 

belastingontwijking
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worden beschreven door Bradbury e.a. (2018). Maar toch, gegeven deze beperkin-
gen is de bandbreedte wel richting gevend; het gaat om grote bedragen. 

Het is al een prestatie dat de omvang van belastingontwijking geschat kan wor-
den. Eigenlijk kan die omvang alleen vastgesteld worden als de belastinginkom-
sten bekend zijn zonder ontwijking. Zolang er geen duplicaat van de wereld 
zonder ontwijking is, blijft een schatting per definitie onzeker. Het ambacht van 
de onderzoeker is dan om die statistische methoden en gegevens te selecteren 
waarbij die onzekerheid zo klein mogelijk is en de uitkomsten zo representatief 
mogelijk zijn.

Crivelli e.a. (2016) gebruiken nationale data en analyseren investeringsbeslissin-
gen die mede gemotiveerd worden door belastingtarieven en winstverschuivin-
gen. Ze leiden af dat landen voor 123 mld dollar aan winstbelastingen mislopen in 
2013. Dat is ongeveer 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het 
grootste gedeelte lopen de OESO-landen mis, maar voor ontwikkelingslanden is 
het relatieve effect groter (1,3 procent van bbp). Als de auteurs rekening houden 
met belastingconcurrentie tussen landen die tot lagere vpb-tarieven leidt, is het 
lange-termijn effect een factor 5 groter.57 Cobham en Janský (2018) herschatten de 
gegevens van Crivelli e.a. (2016) en concluderen dat het lange-termijn effect onge-
veer 500 mld dollar is.

Beer e.a. (2019) gebruiken ook econometrische schattingen die het effect van 
belastingverschillen tussen landen op de mate van winstverschuiving meten, 
net zoals Crivelli e.a. (2016). Voor 81 landen berekent men het verlies aan belas-
tinginkomsten. Dat verlies is 0,1 procent van bbp en dat is ongeveer 50 mld dol-
lar. Dat is kleiner dan in andere studies en volgt uit de gebruikte methode. Beer 
e.a. (2019) veronderstellen dat landen extra belastinginkomsten ontvangen als 
de winst van de multinationals naar hen verschuift. Dat heeft tot gevolg dat het 
verlies aan vpb-inkomsten voor de VS groter is dan wereldwijd, maar dat is echter 
niet de praktijk. De financiële stromen van multinationals lopen vaak door meer-
dere landen, waarbij in de doorsluislanden ook nauwelijks winstbelasting betaald 
wordt. De uitkomsten lijken een onderschatting van het wereldwijde verlies aan 
vpb-opbrengsten.

57 De spillover effecten van belastingconcurrentie zijn statistisch significant. Deze zijn vooral voor de 
OESO-landen belangrijk voor de bepaling van het lange-termijn effect.

Clausing (2016) komt tot een schatting van 280 mld dollar aan gemiste vpb- 
opbrengsten voor 2012 wereldwijd. Dat is afgeleid van de buitenlandse investe-
ringen en winsten van Amerikaanse bedrijven, gegevens die voor multinationals 
uit andere landen niet zo systematisch verzameld worden. Voor de Verenigde 
Staten is het verlies aan inkomsten 77 tot 111 mld dollar in 2012. Daarna vertaalt 
Clausing deze uitkomsten naar de wereld aan de hand van de cijfers voor de 2000 
grootste multinationals. Dat zou een overschatting kunnen zijn omdat uit andere 
studies blijkt dat het aandeel van multinationals met een Amerikaanse eigenaar 
in internationale belastingontwijking relatief groot is. Dat grote aandeel kan ver-
klaard worden door de al eerdere genoemde karakteristieken van het Amerikaanse 
belastingsysteem tot 2018. 

Zucman (2014) maakt ook een schatting van de belastingontwijking door Ameri-
kaanse bedrijven. Hun effectieve belastingtarief is gedaald van 30 procent in 1998 
naar 20 procent in 2013, waarvan twee derde is toe te schrijven aan belastingont-
wijking (tussen de 60 en 80 procent). De gemiste belastinginkomsten zouden 
dan 133 mld dollar bedragen in 2013.58 Ruim 50 procent van de buitenlandse win-
sten van Amerikaanse multinationals staat geregistreerd in belastingparadijzen, 
waarvan een derde in Nederland, volgens Zucman (2014).

Tørsløv e.a. (2018) gebruiken betalingsbalansdata om het wereldwijde patroon van 
vennootschapswinsten te bepalen. Er wordt gebruik gemaakt van bilaterale data 
om binnenlandse winsten van de buitenlandse winsten (behaald door een buiten-
landse multinational) te onderscheiden. Ruim 600 mld dollar van de behaalde 
buitenlandse winsten van in totaal 1700 mld dollar is volgens hen naar andere 
landen verplaatst in 2015. Dat gaat om 230 mld aan belastinginkomsten. Dat lijkt 
een overschatting. In de eerste plaats gaan de auteurs uit van een hoog statutair 
vpb-tarief om de 230 mld dollar te bepalen. In de tweede plaats maken ze gebruik 
van verschillen in gerapporteerde winsten door beide landen. Deze rapportage-
verschillen volgen ook uit meet- en registratiefouten, zoals ook voor bilaterale 
handelsdata het geval is. Het lijkt een overschatting alle verschillen aan belasting-
ontwijking toe te schrijven.

58 Dat is twee derde van de gemiste vpb-opbrengst van 200 mld dollar. De omvang van de VS-economie 
is 20 biljoen dollar. Het gaat om 0,6 procent van het bbp, dat is substantieel voor de vpb-opbrengst.
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Tabel 1: Schattingen van het verlies aan vpb-opbrengst door belastingontwijking

Studie Gebied Verlies	vpb-	
	opbrengst	(mld)

Jaar Overig

Beer e.a. (2019) Wereld (81 landen) 49,1 2015 Elasticiteit 

Beer e.a. (2019) VS 62,4 2015 Simulatie

Crivelli e.a. (2016) Wereld 123 2013 Elasticiteit

Crivelli e.a. (2016) Wereld 647 2013 Lange termijn

Cobham & Janský (2017) Wereld 500 2013 Lange termijn

OESO (2015) Wereld 100 – 240 2014 Orbis data

Studies met Amerikaanse data (BEA)

Clausing (2016) VS 77-111/ (90) 2012

Clausing (2016) Wereld 280 2012 Vertaling VS

Tørsløv e.a. (2018) Wereld 230 2015 Betalingsbalans

Zucman (2014) VS 133 2013 Betalingsbalans

Blouin & Robinson (2019) VS 80 2013 Correctie Zucman 
(2014)

Blouin & Robinson (2019) VS 10-32 2012 Correctie Clausing 
(2016)

Studies op basis van directe buitenlandse investeringen

Bolwijn e.a. (2018) Ontwikkelingslan-
den

66 – 122/ (90) 2012 Schatting 

Bolwijn e.a. (2018) Ontwikkelde landen 110 2012 Schatting

Janský & Palanský (2018) Wereld 90 2015

Bron: zie geciteerde artikelen en de opzet van de tabel in Bradbury e.a. (2018).

Recent zijn de studies die gebruik maken van Amerikaanse data over buitenland-
se winsten bekritiseerd. Volgens Blouin en Robinson (2019) bevatten deze data 
veel dubbeltellingen die volgen uit de Amerikaanse waarderingsmethode van de 
financiële belangen in buitenlandse dochterbedrijven. Blouin en Robinson corri-
geren voor deze dubbeltellingen en daarmee wordt het aandeel van de buitenland-
se winsten veel kleiner en ook het aandeel van belastingparadijzen hierin. Daar-
mee zou de schatting van Zucman (2014, 2015) 50 mld dollar lager uitkomen. Het 
verlies aan belastinginkomsten in de Verenigde Staten is dan 10 tot 32 mld dollar, 
3 tot 4 keer lager dan Clausing (2016). Op basis van dezelfde dubbeltellingen wor-
den in de VS ook te hoge buitenlandse investeringen geregistreerd. Deze cijfers 
worden door Tørsløv e.a. (2018) gebruikt. Dit is waarschijnlijk het belangrijkste 
argument dat het verlies aan vpb-opbrengsten in Tørsløv e.a. (2018) te hoog wordt 
ingeschat.

Bolwijn e.a. (2018)59 gebruiken data over buitenlandse directe investeringen en 
onderscheiden daarbij drie typen landen: belastingparadijzen, doorsluislanden60 
en gewone landen. Nederland hoort bij de doorsluislanden, net zoals Luxemburg, 
Hongarije en Oostenrijk. Dat is vooral praktisch; die landen registreren buiten-
landse investeringen door of via bfi’s.61 Het aandeel van directe buitenlandse 
investeringen (voorraad) naar of eigendom van doorsluislanden en belastingpara-
dijzen is 50 tot 65 procent van het wereldwijde totaal. Dit suggereert dat de helft 
tot twee derde van deze investeringen waarschijnlijk door belastingmotieven is 
gedreven en geen ‘echte’ investeringen zijn.62

Vervolgens bepalen Bolwijn e.a. (2018) de relatie tussen de mate van offshore in-
vesteringen en het rendement voor ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Ontwik-
kelingslanden leiden een verlies aan belastinginkomsten van 66 tot 122 mld dol-
lar. Volgens de voorkeurspecificatie gaat het om 90 mld dollar. Voor ontwikkelde 
landen komt daar 110 mld euro bij. Janský en Palanský (2018) verfijnen de analyse 
van Bolwijn e.a. (2018) met meer land specifieke elementen voor 2015. Dan is het 
verlies aan belastinginkomsten kleiner, namelijk ongeveer 90 mld dollar.

Als we de lange termijneffecten vanwege strategische belastingconcurrentie ne-
geren, lopen de schattingen over de misgelopen vpb-opbrengsten wereldwijd van 
50 mld dollar (Beer e.a., 2019) tot 280 mld dollar (Clausing, 2016). Als we de ui-
tersten vanwege de methodologische beperkingen negeren wordt de schattingen 
ingeperkt van 90 tot 240 mld dollar en het gemiddelde ligt rond de 150 mld dol-
lar. Dat is 6 procent van de wereldwijde opbrengst.

De meeste studies geven geen inschatting van alle mogelijke ontwijkingsme-
chanismen. Vooral belastingontwijking door middel van transfer mispricing, de 
strategische locatie van intellectuele eigendomsrechten en intra-concern leningen 
worden kwantitatief geduid. Empirisch onderzoek naar treaty shopping, verplaat-
singen van hoofdkantoren, hybride mismatches of belastinguitstel staat nog in de kin-

59 Dit is een follow up studie van UNCTAD (2015b).
60 De term doorsluislanden wordt alleen in Nederlandstalige studies gebruikt. Bolwijn e.a. (2018) noe-
men dit conduit landen of OFC-landen (Offshore Financial Centres). Ze gebruiken de data van bfi’s (SPEs 
in Engelstalige publicaties) om het doorsluisaandeel in de buitenlandse investeringen te onderscheiden.
61 Op basis van andere criteria voegen de auteurs ook België, Ierland, Hong Kong, Singapore en Zwit-
serland toe.
62 Dat betekent ook een grote dubbeltelling van de buitenlandse directe investeringen.
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derschoenen.63 De getallen zijn dus vaak een onderschatting van alle gemiste belas-
tinginkomsten, omdat niet alle kanalen meegenomen (kunnen) worden.

Multinationals maken ook gebruik van de verlaagde bronbelastingen op dividend, 
rente en royalty’s die overeengekomen zijn in bilaterale belastingverdragen, 
ook als de onderneming niet in een verdragsland gevestigd is. Er wordt dan een 
dochteronderneming in het verdragsland opgezet om van de verlaagde tarieven 
gebruik te kunnen maken, zoals een bfi. Dit wordt treaty shopping genoemd. Met 
Maarten van ’t Riet heb ik de mogelijke belastingvoordelen van treaty shopping 
in kaart gebracht met behulp van een netwerkanalyse. Voor 108 landen zijn de 
voordeligste belastingroutes bepaald, zoals het navigatiesysteem in de auto ook de 
snelste of kortste route berekent. Dit is een originele benadering om deze vorm 
van belastingontwijking te analyseren en heeft later navolging gekregen.64

Op basis van deze analyse concluderen we dat multinationals gemiddeld 6 pro-
centpunt belasting kunnen besparen op uitgekeerde dividenden door van treaty 
shopping gebruik te maken (Van ’t Riet en Lejour, 2018). Wereldwijd stroomt er 
voor 1250 mld dollar aan dividenden tussen landen, dus dat zou de dividendin-
komsten met 75 mld dollar kunnen verminderen (Van ‘t Riet e.a., 2015). Dat is 
waarschijnlijk om twee redenen een overschatting. Niet altijd kunnen onderne-
mingen van een belastingverdrag gebruik maken vanwege antimisbruikbepalin-
gen. Daarnaast bevat het totaal van 1250 mld dollar aan internationale dividenden 
waarschijnlijk veel dubbeltellingen van stromen die door meerdere landen wor-
den geleid. Volgens de netwerkanalyse loont in twee derde van de gevallen treaty 
shopping en dat betekent veel dubbeltellingen op basis van nationale rapportages.

De netwerkanalyse is alleen op dividend gebaseerd en niet op rente en royalty’s. 
Bij rente en royalty’s lijken de voordelen van treaty shopping veel kleiner te zijn dan 
voor dividenden. In een recente analyse voor het jaar 2018 (Van ’t Riet en Lejour, 
2019) lijkt het mogelijke belastingvoordeel bij rente en royalty’s ruim een factor 5 
kleiner te zijn dan bij dividend. Het belastingvoordeel bij rente en royalty’s volgt 
vooral uit internationale verschuivingen van leningen en intellectuele eigendoms-
rechten en veel minder uit treaty shopping.

63 Zie ook het overzicht van al deze kanalen in Beer e.a. (2019).
64 Zie Hong (2018) en Petkova e.a. (2019). 

Op basis van Nederlandse data van de bfi’s is de rente en royaltystroom bij bena-
dering even groot als de dividendstroom. Het is onzeker om dit naar de wereld 
te vertalen, maar op basis van deze gegevens komt er 15 mld bij de 75 mld dollar. 
Stel dat de dubbeltellingen een factor twee tot drie zijn, dan gaat het om 30 tot 45 
mld dollar aan gemiste belastinginkomsten door treaty shopping. Dat is minder 
dan het verlies aan vpb-inkomsten, maar nog steeds substantieel. 

3.2 Voor Nederland
Nederland heeft meerdere rollen in het netwerk van internationale winst-
belastingen. Enerzijds is Nederland een vestigingsland voor multinationals. Die 
multi nationals willen hun belastingafdracht minimaliseren. Als gevolg daarvan 
kan de grondslag van de Nederlandse vennootschapsbelasting kleiner zijn dan 
zonder ontwijking. Anderzijds is Nederland een doorsluisland, waardoor interna-
tionale belastingontwijking door bedrijven wordt gefaciliteerd. Een groot deel van 
die belastinggrondslag “stroomt” door Nederland. In deze sectie staat het mogelij-
ke verlies van Nederlandse vpb-inkomsten centraal. Sectie 3.3 gaat in op het verlies 
aan wereldwijde vpb-inkomsten via Nederland.

Ook voor Nederland schat ik de gemiste vpb-opbrengsten op basis van de litera-
tuur. Dat kan op twee manieren. De eerste is om uit te gaan van de wereldwijde 
vpb-verliezen als gevolg van belastingontwijking. Op basis van de eerder bespro-
ken studies is dat gemiddeld 150 mld dollar. Dat is voor Nederland 1,5 mld dollar 
op basis van het bbp-aandeel in de wereldeconomie.65 Gebaseerd op het Neder-
landse aandeel in de buitenlandse investeringen in plaats van het bbp-aandeel 
komt er een hogere schatting van 2,3 mld dollar uit aan gemiste vpb-inkomsten.66 

Deze uitkomsten kunnen aan de hand van de literatuur enigszins geverifieerd 
worden. Een aantal van de eerdere studies laat resultaten voor Nederland zien. 
Die zouden in principe gebruikt kunnen worden in de tweede methode. Hiervoor 
komen maar een paar studies in aanmerking, vanwege de al eerdere genoemde 
dubbeltellingen in de Amerikaanse data. Daarnaast worden in andere studies, 
zoals OESO (2015) en Crivelli (2016), geen resultaten voor Nederland gepresen-

65 Cijfers van het IMF voor 2015 en 2016.
66 Ruim 80 procent van de DBI voorraad gaat via bfi’s loopt. Van die andere 20 procent wordt waar-
schijnlijk ook een substantieel deel doorgesluisd. Neem aan dat dit de helft van die 20 procent is. Dan 
is 10 procent van de DBI voorraad voor Nederlandse economie bestemd. Dan zou het om 2,3 mld 
dollar gaan aan verloren gegane vpb-inkomsten.
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teerd. Het is dan wel mogelijk op basis van de wereldwijde uitkomsten een effect 
voor Nederland af te leiden, maar dat is ook verwerkt in de consensusschatting. 
De bandbreedte van die resultaten suggereert dat het verlies aan vpb-inkomsten 
ook iets lager kan zijn. Alleen Cobham & Janský (2018) presenteren land specifie-
ke resultaten voor Nederland en komen op een opbrengstverlies van 1 tot 1,5 mld 
dollar uit. 

De wereldwijde verliezen in Janský en Palanský (2018) zijn lager dan in de andere 
artikelen, mogelijk omdat alleen winstverschuivingen door middel van directe 
buitenlandse investeringen worden meegenomen volgens de auteurs. Als ik de 
schatting voor de OECD-landen toepas op Nederland is het verlies aan vpb-inkom-
sten 0,4 mld euro. Deze auteurs hebben geen aparte cijfers voor Nederland. Spe-
cifieke doorsluislanden zijn niet meegenomen in hun studie.

1,0 tot 2,3 mld dollar aan gemiste vpb-opbrengsten is 4 tot 10 procent van het 
totaal. Als vooral de Top2000 bedrijven daarvoor verantwoordelijk zijn, zouden 
de multinationals gemiddeld 8 tot 20 procent van Nederlandse vennootschapsbe-
lasting ontwijken. Het is niet mogelijk deze cijfers met de uitkomsten in hoofd-
stuk 2 te vergelijken. Een groot deel van de mogelijke manieren om belasting te 
ontwijken verlaagt de commerciële winst en deze informatie is niet openbaar. 
 Bovenstaande schattingen concluderen dat de commerciële winst zonder belas-
tingontwijking hoger is en gemiddeld genomen maximaal 20 procent is. Nu wor-
den niet alle mogelijke strategieën om winstbelasting te ontwijken meegenomen 
in de schattingen. In dat opzicht is 20 procent niet maximaal, maar een verdubbe-
ling daarvan ligt ook niet in de rede.

Tabel 2 Gemiste vpb-opbrengsten door belastingontwijking voor Nederland

Studie Verlies	vpb-opbrengst	(mld$) Jaar Overig/	Methode?

OESO (2015) 1,0-2,5 mld 2015 NL-aandeel wereld

Crivelli e.a. (2016) 1,5 mld 2013 Korte termijn

Cobham & Janský (2018) 1-1,5 mld 2013 Korte termijn

Janský & Palanský (2018) 0,4 mld 2015 OESO-landen
 
Bron: zie noot bij tabel 1 en toelichting in de tekst.

De vraag is ook of Nederland een gemiddeld vestigingsland is, want dat is de ver-
onderstelling die impliciet gemaakt is met de afleiding van de effecten. Verwacht 
mag worden dat landen met relatief hoge vpb-tarieven, zoals de Verenigde Staten 

tot 2018, meer last hebben van gemiste vpb-inkomsten dan landen met lage ta-
rieven, zoals Ierland. Het Nederlandse vpb-tarief van 25 procent lag de afgelopen 
decennia iets boven het EU- en wereldgemiddelde. Dat statutaire tarief is juist 
belangrijk voor winstverschuivingen. Het effectieve gemiddelde tarief ligt sinds 
2007 wat onder het gemiddelde EU-tarief.67 Daarmee lijkt Nederland dus redelijk 
gemiddeld, als vestigingsland tenminste, de speciale positie als doorsluisland 
komt in de volgende sectie aan de orde.

3.3 Door Nederland
Op basis van Amerikaanse data lijkt het of een deel van de belastinggrondslag van 
Amerikaanse bedrijven naar Nederland is verschoven. Nederland zou dan van het 
systeem van nationale winstbelastingen profiteren door hogere belastingopbreng-
sten. Dat is echter maar zeer beperkt het geval. De winsten staan namelijk niet 
in Nederland geparkeerd en zijn ook daar niet gegenereerd. Dat is vanuit Ameri-
kaans perspectief of andere internationale databronnen niet te zien. Daardoor lijkt 
het dat die winst in Nederland belast moet worden. Dat gebeurt niet en vervolgens 
wordt geconcludeerd dat Nederland een laag effectief tarief hanteert. Het is echter 
onterecht deze voordelen van belastingontwijking alleen aan doorsluislanden zo-
als Nederland toe te schrijven. Nederland profiteert namelijk niet van een grotere 
belastinggrondslag. Er kan wel mogelijk een belastingvoordeel via Nederland 
behaald worden, maar alleen in combinatie met de belastingsystemen in andere 
landen.

Tørsløv e.a. (2018) berekent dat er 57 mld dollar aan winsten naar Nederland ver-
schoven wordt in 2015. Vanwege deze verschuiving van winsten is de verhouding 
winst tot arbeidsinkomen in Nederland bijna twee keer zo hoog als in andere lan-
den. Het berekende effectieve tarief is met 10 procent veel lager dan het statutaire 
tarief van 25 procent. De reden hiervoor is dat veel winsten via bfi’s Nederland 
weer uitgaan en dus niet belast worden en doordat een aantal bedrijven voor een 
commanditaire vennootschap (cv) kiezen waardoor er (voorlopig) in Nederland en 
de VS geen winstbelasting betaald hoeft te worden. Interessant is dat de relatie-
ve vpb-opbrengsten in Nederland lang niet zo hoog zijn dan in Cyprus, Ierland, 
Luxemburg en Malta volgens de berekeningen van Tørsløv e.a. (2018). Dat on-
dersteunt het standpunt dat deze winsten niet in Nederland ‘blijven’, maar alleen 
door Nederland ‘stromen’. Het Europees Parlement gebruikt de resultaten van 

67 Bronnen: EU (2019), Hofman en Riedel (2019) en Wier (2019).
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Tabel 3 Verschoven grondslag door belastingontwijking via Nederland

Studie Belastinggrondslag Jaar Overig/	Methode?

Beer e.a. (2019) Base extra 5% 2015 NL specifiek

Clausing (2016) 139 (via) 2012 Expliciet via VS

Blouin & Robinson (2019) 14-42 2012 Correctie op Clausing (2016)

Tørsløv e.a. (2018) 57 2015
 
Bron: zie noot bij tabel 1 en toelichting in de tekst.

Ook volgens Beer e.a. (2019) is Nederland een van de landen waar de belasting-
basis groter wordt. Zoals eerder gezegd worden deze winsten echter niet of nau-
welijks in Nederland belast, omdat ze doorgesluisd worden. Volgens de methode 
van Beer e.a. (2019) zouden de belastinginkomsten in Nederland met 5 procent 
moeten toenemen, maar dat is erg onwaarschijnlijk.

Op basis van de eerdergenoemde buitenlandse investeringsdata zou het Neder-
landse aandeel zo’n 15 procent van het wereldwijde gemis aan vpb inkomsten 
kunnen zijn. Als wereldwijd de gemiste vpb-inkomsten ongeveer 150 mld dollar 
zijn gaat het om 22,5 mld dollar, waarvan een klein deel gemiste vpb-inkomsten 
in Nederland zijn. Hiervoor corrigerend kom ik op 21 mld dollar uit. Deze inkom-
sten lopen andere landen mis door belastingontwijking via Nederland.

Op basis van de 57 mld dollar in Tørsløv e.a. (2018), die via Nederland niet be-
last zou worden, is het vpb-verlies ongeveer 17 mld dollar tegen een tarief van 30 
procent. Op basis van de correcties van Blouin en Robinson (2019) is de gemiste 
vpb-opbrengst kleiner. Op basis van de bfi-cijfers over 2014 tot en met 2016 wordt 
er jaarlijks 51 mld euro aan dividend uitgekeerd door de Nederlandse bfi’s. Dat is 
vergelijkbaar met de cijfers in Tørsløv e.a. (2018). Er gaat ook dividend naar lan-
den als Duitsland en Frankrijk, echte eindbestemmingen van de stroom. Dan lijkt 
een tarief van 30 procent, zoals Tørsløv e.a. (2018) voorstelt, erg hoog. 

Voor treaty shopping leidde ik af dat het wereldwijd wel 30 tot 45 mld dollar kon 
gaan. Aangezien dat grotendeels gerelateerd is aan de buitenlandse investeringen, 
zou zo’n 15 procent van dit bedrag via Nederland kunnen lopen, zeg 4,5 tot 7 mld 
dollar. Dat is een grove inschatting en een stuk hoger dan afgeleid op basis van de 
financiële stromen via bfi’s in sectie 2.4, maar dat is een onderschatting en kan 
geïnterpreteerd worden als een goed onderbouwde ondergrens.

Tørsløv e.a. (2018) om erop te wijzen dat Cyprus, België, Ierland, Luxemburg en 
Nederland ervoor zorgen dat 22 andere EU-landen voor 43 mld dollar aan vpb-op-
brengsten mislopen, waarvan 11 miljard door Nederland.

Clausing (2016) schat dat de winsten van Amerikaanse dochters in Nederland 
172 mld dollar bedragen in 2012. 139 mld dollar daarvan zijn verschoven winsten. 
Daarmee wordt bijna een kwart van de verschoven winsten door Amerikaanse in 
multinationals aan Nederland gekoppeld in orde van grootte vergelijkbaar met 
de resultaten van Zucman (2014), maar hoger dan in Tørsløv e.a. (2018). Volgens 
Clausing zou 40 procent van deze winst aan de Amerikaanse vpb-grondslag ten 
goede kunnen komen. Als dit tegen 39 procent belast wordt in de Verenigde Sta-
ten, levert dit de Amerikaanse schatkist 22 mld dollar op.

Blouin en Robinson (2019) passen de dubbeltellingen aan, en dat heeft een meer 
dan proportioneel effect op de winsten van Amerikaanse multinationals die door 
Nederland lopen. De auteurs vergelijken verschillende databronnen en voor ver-
schillende jaren, waardoor het niet mogelijk is om een exact bedrag af te leiden, 
maar dat ligt tussen de 10 en 30 procent van de uitkomsten van Clausing. Dat zou 
gaan om een 14 tot 42 mld dollar aan winst door Nederland. Dat is vergelijkbaar 
met de bfi data, die in 2.4 besproken zijn. Er stroomt gemiddeld voor 12 mld euro 
aan dividend naar de Verenigde Staten in de jaren 2014 tot en met 2016.68 Daar-
naast gaat er ook dividend van Amerikaanse dochterondernemingen met substan-
ce naar de VS. Daar heb ik geen cijfers over. Het gaat hier om bijna 3000 dochter-
ondernemingen die 33 mld euro aan toegevoegde waarde creëren in 2017.69 Met 
een bruto winstinkomenquote van 30 procent en navenant lagere dividendstro-
men, lijkt het totale dividend van Nederland naar de VS maximaal 20 mld euro te 
zijn. De Nederlandse cijfers corresponderen dus redelijk met de cijfers van Blouin 
en Robinson (2019), maar duidelijk niet met die van Clausing (2016).

68 Naast 1,5 mld euro aan rente en 9,9 mld euro aan royalty’s, zie ook figuur 10. Het laatste getal is een 
gemiddelde tussen 2008 en 2010, zie ook voetnoot 48. 
69 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81358ned/table?ts=1577686882884
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Als deze cijfers bij elkaar opgeteld worden, gaat het om een bedrag van ongeveer 
25 mld dollar; dit zijn belastingopbrengsten die gemist worden door belastingont-
wijking en waarbij de financiële route via Nederland loopt. Nederland heeft hier 
nauwelijks voordeel bij. De multinationale ondernemingen profiteren van de ver-
schillen in belastingwetgeving van een aantal landen. Dat kunnen er 3 tot 4 op een 
route zijn. Dat betekent dat als Nederland een effectieve drempel tegen de belas-
tingontwijking op zou werpen, een groot deel van de gemiste belastingopbreng-
sten in andere landen, nog steeds niet geïncasseerd worden, omdat multinationals 
voor andere ontwijkingsroutes kiezen.

De conclusie is dan dat Nederland last heeft van internationale belastingontwij-
king in de vorm van lagere vpb-opbrengsten. Dat laat onverlet dat de doorsluis-
functie deze negatieve effecten enigszins beperkt. De doorsluisfunctie betekent er 
belastingontwijking via Nederland plaatsvindt. Dat geldt voor de vpb en voor de 
bronbelastingen. Daarnaast kan het relatief aantrekkelijk vestigingsklimaat ook tot 
hogere vpb-inkomsten leiden volgens Hofman en Riedel (2019).

Al deze schattingen gaan ervan uit dat het fiscale systeem een gegeven is. We we-
ten echter al decennia vanuit de economische theorie en de praktijk dat er sprake 
is van belastingconcurrentie waarbij landen op elkaar reageren met lagere vpb-ta-
rieven, innovatieboxen en andere fiscale instrumenten om investeringen aan te 
trekken. Crivelli e.a. (2016) doen een poging om de gedragseffecten van landen 
mee te nemen. Dat leidt tot een veel groter verlies aan vpb-opbrengsten. Die 
verliezen zijn vijf keer zo hoog dan zonder deze gedragseffecten wereldwijd. De 
auteurs houden de nodige slagen om de arm als het gaat om de omvang van deze 
effecten, maar de resultaten suggereren dat meer onderzoek noodzakelijk is.

3.4 Nederland een belastingparadijs?70

Nederland is een belastingparadijs kopten de media eind maart 2019 of woorden van 
gelijke strekking.71 Het Europees Parlement (EP) ging op dinsdag 26 maart 2019 
met een grote meerderheid akkoord met een motie van PvdA-Europarlementariër 
Paul Tang. Volgens Tang “stapelt het bewijs zich op” dat Nederland een plek is 
waar belastingontwijking wordt gefaciliteerd. Ook vier andere lidstaten: Ierland, 
Luxemburg, Malta en Cyprus, worden door het EP-belastingparadijzen genoemd. 

70 De tekst in deze sectie is grotendeels gebaseerd op Lejour (2019) en Lejour e.a. (2019a).
71 Zie o.a. Europees Parlement (2019) en NOS (2019a).

Uit onderzoek blijkt dat Nederland en een aantal andere lidstaten “agressieve be-
lastingplanning” door multinationals mogelijk maakt en daarmee “de integriteit 
van de Europese markt ondermijnt”. 

De Tweede Kamer heeft in 2013 een motie aangenomen dat Nederland geen be-
lastingparadijs is72 en een aantal Tweede Kamerleden is dan ook not amused met 
de aangenomen motie door het EP. Maar is Nederland dan een belastingparadijs 
of niet? 

Er is geen alom geaccepteerde definitie van belastingparadijs, daarmee is er ook 
geen standaard lijst van belastingparadijzen. Er zijn lijsten die in beleid gebruikt 
worden en de samenstelling daarvan vaak een politieke invloed lijken te hebben, 
zoals de discussies rond de zwarte lijst van de Europese Commissie laten zien. 
Daarnaast zijn er lijsten die in wetenschappelijke publicaties gebruikt worden. 
Een aantal algemene kenmerken van belastingparadijzen zijn:73 

• Een effectief lage of verwaarloosbare winstbelasting. Een hoog of normaal 
 statutair tarief zegt weinig als de belastingwetgeving allerlei uitzonderingen 
bevat die de belastingen substantieel verlagen.

• Een weinig transparante belastingwetgeving.
• Terughoudend zijn in de informatieverstrekking over belastingplichtigen aan 

andere landen. Als gevolg hiervan kan inkomen of vermogen met opzet ver-
borgen worden gehouden; er kan dan sprake zijn van belastingontduiking.

 
Ook een aantal staten in de Verenigde Staten (zoals Delaware) worden een be-
lastingparadijs genoemd. Nederland lijkt niet aan deze drie karakteristieken te 
voldoen, maar er zijn lijsten met belastingparadijzen waar Nederland wel op staat 
en een aantal van de eerdergenoemde EU-landen ook. Gegeven de Amerikaanse 
gegevens waaruit zou blijken dat een groot deel van de buitenlandse winsten van 
Amerikaanse multinationals uit Nederland komt, is dat ook niet zo gek. 

De reden dat Nederland weleens op sommige lijsten van belastingparadijzen figu-
reert is dezelfde als het EP hanteert. Nederland faciliteert de doorsluis van onbe-
laste, of nauwelijks belaste, winsten naar belastingparadijzen. In Nederland zou 

72 Tweede Kamer (2013).
73 Lejour e.a. (2019a).
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de winsten volgens de reguliere tarieven belast worden. In die zin is Nederland 
geen belastingparadijs à la de Bahama’s, Bermuda of de Kaaimaneilanden, om 
een paar voorbeelden te noemen.

Nederland is een doorsluisland. In 2013 heb ik deze karakterisering met mijn 
CPB-collega Maarten van ’t Riet onderbouwd.74 De voorraad buitenlandse in-
vesteringen van Nederland is vergelijkbaar met die van de Verenigde Staten en 
daarmee veel groter dan bij de Nederlandse economie past. Deze buitenlandse 
investeringen kunnen niet door de Nederlandse economie geabsorbeerd worden. 
Dat kan alleen maar verklaard worden als die buitenlandse investeringen Neder-
land weer verlaten. Nederland fungeert dus als doorsluis- of doorvoerland. Om die 
reden noemen internationale organisaties als het IMF en de UNCTAD Nederland 
ook een investeringshub.75 Op basis van de hoeveelheid inkomende en uitgaande 
investeringen worden landen als Hongarije, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk 
dan een doorsluisland genoemd.76

Er zijn ook studies die de doorsluisfunctie in kaart brengen door de relaties tussen 
alle dochterondernemingen en moederbedrijven en de locatie daarvan in kaart 
te brengen. Daarvoor worden meestal de Orbis bedrijvendata gebruikt.77 Relatief 
veel multinationals hebben één of meerdere dochterbedrijven in Nederland met 
substantiële financiële transacties. Op basis van die gegevens concluderen deze 
studies ook dat Nederland een doorsluisland is voor financiële stromen.

Hoewel er goede argumenten zijn om doorsluislanden van  belastingpara dijzen 
te onderscheiden doet een deel van de wetenschappelijke literatuur dat niet. 
De belastingparadijsfunctie is vaak bewust overheidsbeleid. Het levert veel 
werk gelegenheid en toegevoegde waarde op.78 Het gaat vaak om kleine landen, 
 eilanden met een kleine bevolking en dito economie. Met dit beleid worden de 
financiële dienstverlening en aanverwante diensten gestimuleerd en die zijn 
 daardoor een van de belangrijkste sectoren van de economie.

74 Lejour en van ’t Riet (2013).
75 IMF (2014), UNCTAD (2015a).
76 Zie o.a. Bolwijn e.a. (2018). Zij noemen deze landen SPE-countries.
77 Zie Garcia Bernardo e.a. (2017), Nakamoto en Ikeda (2018) en Nakamoto e.a. (2019). 
78 Zie onder andere Dharmapala (2008), Dharmapala en Hines (2009), Slemrod en Wilson (2009) 
Dharmapala (2019) en de anekdotes in Bullough (2019).

Dat geldt ook voor Luxemburg. Het is geen klassiek belastingparadijs in de zin dat 
vermogen en winst daar gestald worden, maar de overheid voert wel actief beleid 
om doorsluis te faciliteren. In een studie over de geopenbaarde tax rulings in 
Luxemburg noemt Marian (2017) dit een vorm van belastingarbitrage en profiteer-
gedrag (arbitrage manufacturing and rent seeking). In de analyse van de afgifte van 
rulings door de Luxemburgse belastingdienst en de rol van de grote kantoren die 
belastingadvies geven concludeert Marian dat dit doelbewust beleid is. De econo-
mie floreert vanwege de zakelijke dienstverlening en, net als in landen als Cyprus 
en Malta, zijn de vpb-inkomsten tot opzichte van het bbp erg hoog.79

Dat is in Nederland anders. Hoewel de zakelijke dienstverlening belangrijk is, 
is de rol van deze sector in internationale belastingplanning veel beperkter. In 
2013 heeft SEO een onderzoek gepresenteerd naar de bfi’s. Daaruit bleek dat de 
toegevoegde waarde van de sector 3 tot 3,4 mld euro bedroeg in 2011, waarvan 
zo’n twee-derde uit belastinginkomsten bestaat. Het gaat hier om opbrengsten 
uit de vpb en de dividendbelasting. Deze opbrengsten zijn waarschijnlijk te hoog 
ingeschat. Er zijn bij de bfi’s een aantal bedrijven geclassificeerd met andere 
winstmakende activiteiten en de auteurs hebben in een andere bijdrage (Kerste 
e.a., 2013) beargumenteerd dat de geschatte opbrengsten van de dividendbelasting 
waarschijnlijk veel lager zijn vanwege allerlei vrijstellingen en verlaagde tarieven 
in belastingverdragen, waar eerst geen rekening mee was gehouden. Of de finan-
ciële bijdrage aan de Nederlandse economie nu twee of drie miljard euro was in 
2011, de bfi sector en aanpalende activiteiten zijn zeker geen verdienmodel voor 
de Nederlandse economie.

Daarmee wil ik niet concluderen dat Nederland geen verantwoordelijkheid heeft 
als doorsluisland.80 Maar de gehele verantwoordelijkheid bij landen als Nederland 
neerleggen, zoals de EP-motie in feite doet, is een te simpele voorstelling van 
zaken. Misschien nuttig om Nederland onder druk te zetten, maar niet om tot 
effectieve oplossingen te komen. Sleutelen aan de internationale uitwisseling van 
gegevens, het bankgeheim en hogere vpb-tarieven zijn voor Nederland dan ook 
geen oplossingen om van de vermeende paradijselijke status af te komen.

79 Volgens EC (2019) zijn de gemiddelde vpb-opbrengsten 2,8 procent van het bbp, terwijl dat voor 
Cyprus 5,7% is, 5,2% voor Luxemburg en 6,5% voor Malta. In Nederland zijn de opbrengsten 3,3% en 
in België 4,1%. 
80 Dharmapala (2019) gaat in op de vraag waarom landen het gebruik van belastingparadijzen door 
multinationals faciliteren.
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De oplossing is internationale samenwerking. Dat is niet iets waar de veroordeel-
de landen zich achter kunnen verschuilen, maar biedt juist de mogelijkheid om 
gezamenlijk het initiatief te nemen voor samenwerking. Dat kan dan het positieve 
element van de veroordeling door het Europees Parlement zijn. Nederland is geen 
belastingparadijs, maar wel een doorsluisland. Ook dat schept internationale ver-
antwoordelijkheden, die vanwege de besmeurde internationale reputatie,81 beter 
snel dan laat opgepakt kunnen worden.

81 Rijksoverheid (2018).
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Een korte samenvatting van de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken is dat 
de vennootschapsbelasting de schatkist veel inkomsten oplevert. Winstgevende 
ondernemingen betalen in Nederland vpb, maar er wordt ook belasting ontweken. 
Belastingontwijking is legaal, maar niet altijd beoogd door de wetgever. Het ge-
volg daarvan is dat de belastinginkomsten lager zijn dan zonder ontwijking. Waar 
blijkt de belastingontwijking dan uit? In de eerste plaats potten de directeur-groot-
aandeelhouders winsten op in de bv, die effectief minder belast lijken te worden 
dan bij winstuitkering. In de tweede plaats maken multinationale ondernemingen 
gebruik van de verschillen in nationale belastingwetten om belasting te ontwijken, 
waardoor de effectieve tarieven lager zijn dan beoogd. Het verlies aan belastingin-
komsten dan 1 tot 2,3 miljard dollar zijn. In de derde plaats is Nederland een 
doorsluisland waardoor belastingontwijking door buitenlandse ondernemingen 
gefaciliteerd wordt. Dat laatste gaat niet ten koste van de nationale schatkist, maar 
wel van die in andere landen. Daarmee lopen landen miljarden aan belasting-
inkomsten mis. Dat kan gaan om een bedrag van 25 miljard dollar.

De maatschappelijke discussie wordt vooral gevoed door een vermeende onrecht-
vaardigheid dat bepaalde ondernemingen belastingen kunnen ontwijken en huis-
houdens en andere type bedrijven nauwelijks of niet. Nederland heeft internatio-
naal een slechte reputatie gekregen, als een land dat belastingontwijking mogelijk 
maakt. Met de toenemende digitalisering en globalisering, worden de mogelijk-
heden voor belastingontwijking waarschijnlijk steeds groter. De vraag is dan of er 
nationale en internationaal beleidsopties zijn om belastingontwijking in te perken 
en daarbij een goed vestigingsklimaat in Nederland te handhaven. Achtereenvol-
gens ga ik in op de dga, de vpb en het doorsluizen van financiële stromen.82

De winstoppotting in de bv lijkt fiscaal gedreven, naast de bedrijfseconomische 
motieven om winst in te houden. Hoewel vaak voor een duaal belastingsysteem 
gepleit wordt laten de Noorse ervaring zien dat dit belastingsysteem daar geen 
oplossing voor is. Zolang de winstuitkering, zoals ook in Noorwegen gebeurt, 
substantieel belast wordt, is er inherent de prikkel om die winst voorlopig niet uit 
te keren. Daar zijn verschillende oplossingen voor, ook als de box-2-belasting blijft 
bestaan. 

82 Een aantal van de suggesties zijn gebaseerd op van Commissie Inkomstenbelasting en toeslagen, 
Rijksoverheid (2016), Jacobs (2013) en een aantal CPB- publicaties. 

4.

Beleidsuitdagingen
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Momenteel lenen dga’s flink van de eigen onderneming voor consumptiedoel-
einden. Leningen van meer dan 500 dzd euro zijn geen uitzondering. De wet-
gever gaat dat indammen, maar nog steeds kan de dga veel consumeren uit 
het  eigen bedrijf. De manier om dat te beteugelen is om de leningen als winst-
uitkering te behandelen. In Noorwegen worden nieuwe leningen sinds 2015 
fiscaal behandeld als dividenduitkeringen die belast worden. Een andere moge-
lijkheid is om vermogenswinsten in box 2 en box 3 hetzelfde te behandelen.83 Dat 
vermindert ook de prikkel om winst in de onderneming op te potten.

Deze prikkel kan ook beperkt worden door uitstel van de winstuitkering fiscaal 
niet te laten lonen, zoals door een tijdelijk lager box-2- tarief en door de ruime 
belastingvrijstelling rond bedrijfsoverdracht wel mogelijk is. Verder is het van be-
lang dat de constante waarde van de belastingclaim niet verwatert door uitstel van 
de winstuitkering (Jacobs, 2019). Een andere manier om meer belasting te heffen 
bij de dga is om het gebruikelijk loon te verhogen. Dat wordt tenslotte progressief 
belast en de winst niet. Het nadeel hiervan is dat dit uitvoeringstechnisch lastiger 
is voor de belastingdienst. 

Effectieve belastingtarieven in de vpb zijn bijna per definitie lager dan de statu-
taire tarieven vanwege allerlei mogelijke aftrekposten (laat de verliesrekening 
buiten beschouwing). Hoewel de motivatie voor de meeste aftrekposten vaak goed 
bedoeld is, weten we ook dat ondernemingen op aftrekposten kunnen sturen om 
de belastingafdracht te verminderen. Naarmate de grondslag van de aftrekpost 
beter te beïnvloeden is door bedrijven, neemt het gebruik daarvan toe. Dat pleit er 
voor aftrekposten in de vpb zo veel mogelijk te beperken tot posten die moeilijk 
beïnvloedbaar zijn. Dat past ook in de lijn van een bredere belastinggrondslag met 
lage tarieven. Dat is economisch minder verstorend. Daarnaast vermindert een 
lager tarief de prikkel om het gebruik van aftrekposten te optimaliseren. Vanuit 
dat perspectief is het verstandig het verschil tussen het vpb-tarief en tarief van de 
innovatie box te beperken, waartoe inmiddels ook enkele stappen zijn gezet.

Aftrekposten in de belastingen hebben een hardnekkig bestaan en lijken eerder 
uit te dijen dan in te perken. Het is dan ook verstandig het gebruik van aftrekpos-
ten om de paar jaar te toetsen op het oorspronkelijke doel. Als aftrekposten niet 

83 De commissie inkomstenbelasting en toeslagen (2013) stelde al eens voor om het vermogensrende-
ment in de bv te belasten en dat bij winstuitdeling met het box-2-tarief te verrekenen.

opgeheven kunnen worden, kan het gebruik van aftrekposten aan een maximum 
gebonden worden. Het doel hiervan is dat winstgevende ondernemingen wel ven-
nootschapsbelasting blijven betalen.

Om internationale belastingontwijking tegen te gaan zou Nederland er strenger 
op toe kunnen zien dat binnenkomende inkomens belast worden als ze in het 
buitenland onvoldoende belast zijn. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor 
belastingheffing niet alleen bij andere landen gelegd. Dat laatste is een opvatting 
die oudsher bij ons belastingstelsel past, maar mijns inziens niet houdbaar is als 
het om internationale belastingontwijking gaat. Idealiter wordt het criterium van 
voldoende belasting door het effectieve tarief bepaald of de daadwerkelijk betaalde 
winstbelasting. Als de inkomens uit het buitenland wel voldoende belast zijn, kan 
de deelnemingsvrijstelling toegepast worden. 

Wat geldt voor binnenkomende inkomens, kan ook opgelegd worden aan uitgaan-
de inkomens. De bronbelasting op renten en royalty’s naar laag belastende landen 
is daar een voorbeeld van. Deze belasting zal meer dan de helft van de uitgaan-
de royalty’s raken en iets minder dan 20 procent van de uitgaande renten. Veel 
 andere financiële stromen blijven echter ongemoeid. Het is politiek en juridisch 
lastig, zo niet onmogelijk, om landen als Luxemburg, Ierland en Zwitserland in 
de definitie van laag belastend op te nemen. Het feit dat deze landen op lijsten van 
belastingparadijzen staan, duidt op een lage effectieve belasting (doorsluisfunctie) 
of non-coöperatief gedrag. Om die reden willen Vleggeert en Vording (2018a en 
2018b) de bronbelasting uitbreiden met een toets op de effectieve belastingdruk 
op deze stromen. De belasting kan dan niet meer ontweken worden via landen die 
weliswaar formeel niet laag belastend zijn, maar ook geen bronbelasting heffen op 
stromen naar laag belastende landen.

Het belasten van onbelaste inkomende en uitgaande stromen verdient geen 
schoonheidsprijs vanuit de principes van het internationale belastingsysteem. Wel 
kan het een manier zijn om belastingontwijking door Nederland aan te pakken en 
daarbij de mogelijke negatieve gevolgen voor het vestigingsklimaat te beperken.

De OESO doet ook dit type voorstellen om belastingontwijking tegen te gaan. Het 
gaat hierbij om een minimumtarief voor de vpb met heffingsregels voor onvol-
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doende belaste binnenkomende stromen en uitgaande stromen.84 Een multilate-
rale aanpak beperkt de mogelijke negatieve effecten op het vestigingsklimaat. 

Het nadeel van deze voorstellen is dat het internationale winstbelastingregime 
topzwaar wordt met allerlei afstemmingsregels die boven op nationale regels ko-
men. Waarschijnlijk is deze ontwikkeling onontkoombaar als landen wel interna-
tionale regels willen en gelijktijdig de nationale belastingen willen behouden. Het 
zal de uitvoering en naleving van de vpb de komende jaren een stuk complexer 
maken. Een ander gevolg is dat de belastingdruk voor multinationals omhooggaat. 
Dat is beoogd om belastingontwijking tegen te gaan, maar kan ook leiden tot lage-
re rendementen en minder investeringen.85 

Bij voorkeur komt er een multilaterale aanpak. Dat is wel de kern voor een effec-
tieve aanpak van internationale belastingontwijking. Eenvoudige economische 
modellen tonen vaak al aan dat samenwerking tussen landen meer welvaart op-
levert dan dat landen zelf hun welvaart proberen te optimaliseren, een thema dat 
ook centraal stond in mijn proefschrift en in veel analyse met het algemeen-even-
wichtsmodel WorldScan op het CPB. De netwerkanalyses met Maarten van ’t Riet 
laten ook zien dat het belangrijk is dat voldoende landen willen samenwerken om 
belastingontwijking tegen te gaan.86 Bij kleine aantallen landen is de uitkomst niet 
effectief vanwege de vele mogelijkheden voor belastingontwijking die overblijven.

In de internationale arena is al het een en ander bereikt. Het BEPS-project van 
de OESO en de G20 heeft veel nieuw beleid opgeleverd dat belastingontwijking 
tegen gaat. Hoewel binnen het consensusmodel van de OESO niet alle landen 
voorstellen invoeren zijn veel voorstellen in ieder geval binnen de EU ingevoerd, 
zoals de ATAD-richtlijn die de renteaftrek op leningen beperkt. Daarmee heeft dit 
minder grote effecten op het vestigingsklimaat dan als Nederland deze richtlijn 
alleen had ingevoerd.

84 Daarnaast willen de EU-landen de omzet van techreuzen belasten die niet fysiek in Europa aanwezig 
zijn. Het idee is dat een deel van de hoge winsten wel in Europa behaald worden, maar daar niet belast 
worden. 
85 Dharmapala (2919) geeft hier een aantal voorbeelden van en schetst dat beleid tegen belastingontwij-
king ook negatieve economische gevolgen kan hebben.
86 Zie Baerentzen e.a. (2019) en Lejour en van ’t Riet (2017).

Daarnaast neemt ook de EU-initiatieven om belastingontwijking tegen te gaan. In 
2016 is het voorstel voor een geharmoniseerde en geconsolideerde belastingbasis 
voor de vpb weer op de agenda verschenen. Dit kan een effectieve oplossing voor 
belastingontwijking binnen de EU zijn, maar niet daarbuiten. De Europese Com-
missie is ook actief met onderzoek naar mogelijke staatsteun als gevolg van belas-
tingafspraken tussen lidstaten en multinationals. Daarnaast heeft het Europese 
Hof van justitie bepaald dat de belastingvoordelen volgens bepaalde richtlijnen87 
niet van toepassing zijn als de dochteronderneming, zoals een brievenbusfirma, 
vooral wordt gebruikt om een financiële stroom naar een belastingparadijs door te 
laten stromen.

Transparantie is ook een manier om belastingontwijkingsstrategieën te beteu-
gelen. Idealiter zouden de werkelijke belastingafdrachten en winsten van de 
multinational per land openbaar moeten zijn. De ‘Country-by-Country Reporting’- 
verplichting voor multinationals met een omzet vanaf 750 miljoen is een stap in 
deze richting, maar deze informatie is niet toegankelijk voor het publiek. Deze 
informatie is ook van belang om gaan te gaan wat de effectieve belasting is op bin-
nenkomende en ook uitgaande financiële stromen. Transparantie van wetgeving 
kan ook een manier zijn om draagvlak voor de vpb te creëren. Regels waardoor de 
betaalde winstbelasting dichter bij het tarief ligt, kunnen het maatschappelijk be-
grip voor multinationals doen toenemen. 

Verdergaande internationale samenwerking is de aanpak om belastingontwijking 
tegen te gaan. Bedrijven vinden steeds nieuwe en complexere strategieën voor 
belastingbesparingen. Het is inherent aan winstmaximalisatie dat de belastingen 
een kostenpost zijn voor ondernemingen. Door bijvoorbeeld betere internationale 
gegevensuitwisseling en meer coördinatie van beleid zal de aanpak van belasting-
ontwijking effectiever zijn. Hoewel internationale samenwerking vaak een zaak 
van lange adem is, is deze wel van groot belang.

87 Het gaat om de moeder- dochterrichtlijn en de rente- en royaltyrichtlijn (Europese Raad, 2003a en 
2003b).
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Het is mooi weer terug te zijn in Tilburg en hier te staan, 25 jaar na mijn promo-
tie. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Ik wil in de eerste plaats het college van be-
stuur, de Tilburg School of Economics and Management en het Fiscaal Instituut 
Tilburg bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen met deze benoeming. Voor 
mij is deze leerstoel, waar theorie, empirie, beleid en praktijk bij elkaar samenko-
men, een unieke kans die heel goed bij mijn achtergrond past. Ik ben dan ook erg 
blij en vereerd dat ik deze leerstoel mag vervullen. Ik ben eenieder erkentelijk die 
deze leerstoel mogelijk heeft gemaakt.

Ik wil de directie van het Centraal Planbureau bedanken voor de medewerking 
aan deze transfer. Ik ben blij dat ik ook aan het CPB verbonden blijf. Daarnaast 
wil ik mijn collega’s, in het bijzonder bij de sector Publieke Financiën en vroeger 
bij de sector internationale economie, bedanken voor de zeer goede en prettige 
samenwerking. Ik heb de afgelopen twintig jaar veel van jullie geleerd en ben blij 
met de mogelijkheden die het CPB heeft geboden voor mijn ontwikkeling. Dat 
heeft allemaal bijgedragen aan het punt waarop ik nu sta. Ik heb met veel te veel 
collega’s samengewerkt en gepubliceerd om jullie hier allemaal te noemen, maar 
een uitzondering wil toch maken. De passie voor internationale winstbelastingen 
deel ik bij het CPB met Maarten. Dat heeft de afgelopen jaren tot een zeer inten-
sieve samenwerking en veel mooie resultaten geleid. Maarten, veel dank hiervoor.

Beste collega’s van het Fiscaal Instituut. Zo’n 4 jaar geleden kwam ik naar Til-
burg en ondanks dat ik de eerste dagen in augustus vanwege de vakantie bijna 
alleen op het instituut ronddoolde is dat helemaal goed gekomen. De sfeer is erg 
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Lieve Kristel, we zijn nu 10 jaar getrouwd. Ik had het niet willen missen. Omdat 
we als gezin veel samendoen, werken en veel leuke dingen doen, leiden we een 
hectisch leven. Mijn aanstelling in Tilburg heeft dat niet bepaald minder gemaakt. 
Desondanks gun je me dit van harte.

Tenslotte, wil ik de jongste toehoorders, Stijn en Fleur, bedanken voor jullie ge-
duld dit uur, en ben ik vooral blij dat jullie erbij zijn. Zonder jullie zou ik vast 

5.

Dankwoord
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meer uren werken en daar ook plezier uit halen, maar is er toch niets mooiers 
dan te genieten van jullie dans, hockey, voetbal en andere skills en met elkaar veel 
leuke dingen te ondernemen.

Beste toehoorders, dank voor jullie aandacht.

 Ik heb gezegd.
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