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Betreft: Aanpak belastingontwijking en rulingbeleid, debatten 21 februari 2019 

Geachte leden van de commissie voor Financiën, 

Donderdag 21 februari worden er in de Tweede Kamer twee debatten gevoerd over de herziening van 
de rulingpraktijk en over de aanpak en monitoring van belastingontwijking. In deze brief deelt Tax 
Justice NL haar inzichten op deze terreinen

Herziening van de rulingpraktijk
Een herziening van de Nederlandse rulingpraktijk is noodzakelijk, zowel waar het gaat om de vraag 
onder welke voorwaarden een ruling kan worden gegeven als waar het gaat om transparantie. 
Herhaaldelijk is uit journalistieke onthullingen (o.a. Paradise papers) en onderzoeken (van o.a. de 
Europese Commissie) gebleken dat de huidige rulingpraktijk zeer kwetsbaar is voor misbruik en 
bijdraagt aan belastingontwijking. Hoewel Tax Justice Nederland onderschrijft dat de complexiteit 
van de fiscale regels enorm is en zekerheid vooraf daarom soms wenselijk kan zijn, is ons standpunt 
in de kern als volgt: Nederland moet over gaan tot het publiceren van alle rulings. Bij het verstrekken 
van rulings moet verder verzekerd worden dat deze betrekking hebben op een fiscale realiteit die het 
logisch gevolg is van reële en substantiële activiteiten (en er niet op gericht is in Nederland of elders 
zo min mogelijk belasting te betalen). Daarnaast moet Nederland stoppen met het toestaan van 
bepaalde structuren waarmee winst in zowel Nederland als buitenland onbelast blijft.

Transparantie

Tax Justice Nederland pleit voor het (geanonimiseerd) publiceren van alle nieuwe rulings en voor het 
publiceren van alle bestaande rulings om de volgende redenen:

 Het publiceren van rulings (geheel - niet in de vorm van een samenvatting) wordt 
internationaal gezien als ‘best practice’1. De voordelen2 van publicatie wegen op tegen de 
nadelen3. Onderdeel van deze ‘best practice’ is:

 Publiceren van rulings (evt. met weglating van informatie waaruit de identiteit van de 
aanvrager te herleiden is).

1 https://www.imf.org/external/pubs/ft/tltn/2016/tltn1602.pdf
2 vergroten transparantie, herwinnen/behouden van (publiek) vertrouwen in het belastingsysteem; vergroten toezicht 
door de wetgever op de uitvoering van de rulingpraktijk; en ondersteunend aan de doelstellingen van het verstrekken van 
zekerheid en consistentie van de rulingpraktijk in z’n geheel.
3 Dit betreft vooral de zorg over de privacy van de belastingplichtige en zorgen over de uitvoerbaarheid/administratieve 
druk bij de belastingdienst. Het eerste nadeel kan beperkt worden door een minimum aan privacy‐gevoelige/concurrentie‐
gevoelige informatie weg te laten (door de naam van het bedrijf niet te noemen). Het tweede kan juist als positief effect 
hebben dat het rulingsysteem meer uniform wordt, om de lasten beperkt te houden, dit is in lijn met het voorstel in de 
toekomst alle rulings een vaste vorm te geven.



 Daarnaast een jaarlijks rapport publiceren over de verstrekte rulings, inclusief een 
inschatting van de impact op belastinginkomsten.

 Daarnaast moeten rulings internationaal worden uitgewisseld.
 Het publiceren van de rulings is destemeer van belang wanneer er bij aangetoonde voldoende 

nexus geen informatieuitwisselingsplicht meer is over deze rulings met buitenlandse 
belastingdiensten.

 Het nieuwe systeem moet effectief zijn. Het huidige voorstel voorziet in het publiceren van 
‘samenvattingen’.  Als er in de samenvatting teveel informatie wordt weggelaten om nog te 
kunnen controleren, dan gaat het nut van publicatie verloren. Daarom moeten alle nieuwe 
rulings in z’n geheel, geanonimiseerd, gepubliceerd worden. Inclusief de onderliggende 
stukken en ook inclusief (de orde van grote van) bedragen. (waarbij men minimaal 
onderdelen kan weglakken, zodat wordt gehandeld in overeenstemming met artikel 67 AWR).

 Uit eerdere publicatie van rulings is niet gebleken dat er bedrijfsgeheimen staan in rulings, 
anders dan eventueel te weinig betaalde belasting. Ook is publicatie juridisch mogelijk, in 
vergelijking met de praktijk in de rechtsspraak. Idealiter worden rulings door bedrijven zelf 
gepubliceerd. De belastingdienst kan (gezien de beperkingen die artikel 67 AWR nu nog 
oplegt) alleen geanonimiseerd rulings publiceren.

 Daar waar artikel 67 AWR een belemmering blijft vormen om meer transparantie mogelijk te 
maken moet deze worden aangepast. Daarbij zou beter onderscheid moeten worden gemaakt 
tussen (grote) bedrijven en individuen.

Inhoud

Tax Justice wil dat rulings alleen nog worden afgegeven op voorwaarde dat het bedrijf deze 
publiceert, en op voorwaarde dat deze rulings niet wordt gebruikt voor belastingontwijking in 
Nederland en/of buitenland. Tax Justice Nederland heeft vragen bij de effectiviteit van de nu 
voorgestelde maatregelen:

 In de brief van de staatssecretaris staat dat er geen rulings meer worden gegeven wanneer het 
doorslaggevende motief van de belastingplichtige eruit bestaat in Nederland of buitenland 
belasting te besparen.  De vraag is hoe de belastingdienst dat gaat vaststellen. Gaat de 
belastingdienst werken met ‘omgekeerde bewijslast’, waarbij bedrijven moeten aantonen dat 
ze niet bezig zijn met belastingontwijking?

 De belastingdienst geeft in de toekomst geen rulings meer af over transacties met entiteiten 
die gevestigd zijn in landen op de EU-lijst of die door Nederland gekwalificeerd zijn als 
laagbelastend land. Onlangs wees het CPB al op het probleem dat notoire andere 
doorsluislanden als Ierland, Luxemburg, Zwitserland en Singapore daar niet onder vallen. Het 
niet meer afgeven van rulings betekent bovendien niet dat daarmee ook de onderliggende 
structuur niet meer mogelijk is. Na publicatie van alle rulings zouden bedrijven zich op die 
rulings kunnen gaan beroepen zonder voor hun eigen specifieke situatie een ruling aan te 
vragen. Overweegt de staatssecretaris aanvullende stappen om het doel te bereiken dat 
belastingontwijking via Nederland aangepakt wordt, zoals: 

o Aanpak van informeel kapitaal structuren anders dan via het niet langer verstrekken 
van een ruling. Per 2020 worden er maatregelen ingevoerd die o.a. een einde maken 
aan de zogenaamde cv/bv structuur. Multinationals hebben helaas de keuze uit 
meerdere alternatieve belastingontwijkingsconstructies, waaronder de zogenaamde 
informeel kapitaal constructie in Nederland (waarbij wederom winst in NL én in het 
buitenland onbelast blijft. Het kabinet heeft gemeld pas in 2020 naar buiten te willen 
komen met een onderzoek naar de informeel kapitaal structuren (gestart in 2018), het 
is onverantwoord zo lang te wachten.

o Het risico in kaart brengen van gevolgen door minder informatie-uitwisseling met 
andere landen (als er minder rulings worden afgegeven, maar de structuur blijft). Gaat 
de belastingdienst belastingaangiftes waaruit bijvoorbeeld een informeel 
kapitaalstructuur blijkt uitwisselen met het buitenland?



o Invoering van een voorwaardelijke bronbelasting waarbij gekeken wordt naar de 
effectieve belasting in andere landen. Gaat Nederland bij de rulings voldoende 
specifiek kijken naar de belasting die in de praktijk betaald wordt in het directe 
bestemmingsland? 

o Strengere normen voor het afgeven van rulings gepaard laten gaan met strengere 
substance regels om gebruik te kunnen maken van verdragsvoordelen. Wanneer er 
geen rulings meer worden gegeven indien volgens de Belastingdienst internationale 
belastingbesparing de doorslaggevende beweegreden is van de structuur, dan moet 
deze structuur bij de belastingaangifte ook niet mogelijk zijn, ook wanneer er geen 
sprake is van een ruling.

o De nieuwe regels moeten ook van kracht worden voor de bestaande rulings. Juridisch 
is dit mogelijk. Rulings kunnen namelijk worden beëindigd (of gewijzigd) bij een 
relevante wetswijziging.  

Overige zaken met betrekking tot rulings

 Een onafhankelijk orgaan moet worden ingesteld dat toezicht houdt op de manier waarop de 
belastingafspraken worden gemaakt.

 Voor APA’s moet er zoveel mogelijk gebruik gaan worden gemaakt van multilaterale rulings, 
dus geen eenzijdige afspraken meer, maar altijd samen met andere landen.

 Betere eigen monitoring van het afgeven van rulings. Nu zegt het ministerie van Financiën in 
antwoord van vragen uit de Tweede Kamer erg vaak: “Dat houden we niet bij”, bijvoorbeeld 
in antwoord op de vraag “Wordt vaak afgeweken van de standaard looptijd van 5 jaar?”

Monitoring aanpak belastingontwijking
Alhoewel de discussie over de aanpak van belastingontwijking al heel lang loopt en er door de 
overheid beloftes zijn gemaakt op dit terrein, laten cijfers over de geldstromen door Nederlandse 
brievenbusmaatschappijen een ander beeld zien. Die stromen laten een stijging zien van wel 75% in 
de afgelopen 10 jaar. Volgens het CPB staat er in Nederland via brievenbusfirma's €4500 mrd aan 
kapitaal gestald en passeert er jaarlijks zo'n €180 mrd onbelast in de vorm van dividend, royalty's en 
rente. Het CPB concludeerde aan de hand van haar bevindingen dat Nederland nog steeds een 
spilfunctie heeft in de agressieve belastingplanning van multinationals. 
Waar het ministerie eerder volhield dat er geen getallen te geven zouden zijn over belastingontwijking 
en de aanpak daarvan, is er inmiddels een positievere grondhouding, mede daartoe aangemoedigd 
door de Tweede Kamer. In opdracht van het ministerie van Financiën is er in oktober 2018 een 
nulmeting verricht. Deze kan een basis gaan vormen voor toekomstige meting. Hieronder gaat Tax 
Justice Nederland in op de mogelijkheden voor toekomstige monitoring. 

Om te kunnen monitoren hoe effectief het beleid is om belastingontwijking aan te pakken, is het van 
belang om een goed beeld te hebben van de verschillende vormen van belastingontwijking.

De nulmeting is vooral gericht op de rente en royaltystromen naar laagbelastende landen en landen op 
de zwarte lijst. Verdere monitoring daarvan zal vooral bedoeld zijn om de maatregel te monitoren 
voor de bronheffingen rente en royaltystromen. Wil men het beleid monitoren voor de aanpak van 
belastingontwijking in brede zin, dan is er meer nodig. Eerst wordt hier ingegaan op de monitoring 
van de effecten van de bronheffing op uitgaande rente en royaltystromen. Daarna op andere zaken die 
ook zouden moeten worden gemonitord



Monitoring maatregel voor bronheffing op uitgaande rente en royaltystromen

Bij de nulmeting is gekeken naar laagbelastende landen en landen op de Europese zwarte lijst. Enkele 
vragen en opmerkingen met betrekking tot verdere monitoring van deze stromen:

 De totale uitstroom dividend, rente en royalty’s vanuit Nederlandse bfi’s bedraagt 199 miljard 
euro. Slechts focussen op de Uit de nulmeting komt een bedrag van 22 miljard euro voor 
uitgaande stromen naar laagbelastende landen en landen op de zwarte lijst. 

 Het CPB wijst er in haar kritiek op de voorgenomen heffing op dat landen als Luxemburg, 
Ierland, Zwitserland of Singapore er niet onder vallen, terwijl daar juist een groot deel van het 
doorgesluisde geld naartoe gaat. Hoe zullen die stromen worden gemonitord? Deze landen 
hebben immers een statutair tarief van boven de 9 procent.

 In hoeverre kan er worden waargenomen of stromen zich verleggen naar andere landen?
 Hoe wordt omgegaan met een lijst die verandert, omdat er landen aan worden toegevoegd en 

landen vanaf gaan? Dit is nog een reden om ook stromen te monitoren voor landen die niet op 
de lijst staan.

 In de statistieken zal een nieuwe gaan definitie gelden, waarbij BFI’s met substance 
(minimaal 5 werknemers) voortaan niet meer tot de BFI’s worden gerekend, maar tot de 
NFV’s (niet financiële vennootschappen). Over deze entiteiten zal vanaf 2020 apart worden 
gerapporteerd door het CBS. Hoe kan er voor worden gezorgd deze niet buiten het zicht gaan 
vallen bij het meten van de effectiviteit van de aanpak van belastingontwijking? Hieronder 
vallen bedrijven als Nike, Inter IKEA, Pfizer en RB. Deze hebben weliswaar werkelijke 
economische activiteiten in Nederland, maar hebben daarnaast ook belastingconstructies 
lopen via Nederland waar internationaal veel kritiek op is. 

 Is het niet handig om de voorraad FDI toch mee te nemen bij de metingen? Ook als deze niet 
direct fiscaal relevant zijn, bestaat er wel een verband, waardoor deze cijfers mogelijk wel 
inzicht geven in tendensen. 

 Naast een vergelijking in de tijd kan een vergelijking met andere landen ook zinvolle 
informatie geven. Zo kunnen toe- of afnemende stromen ook te maken hebben met 
ontwikkelingen van buitenaf, door internationale economische ontwikkelingen of door een 
veranderend stelsel in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. 

Andere vormen van belastingontwijking

Wil men een beeld krijgen van de aanpak van belastingontwijking, dan zullen ook andere vormen van 
belastingontwijking moeten worden bekeken. Belasting kan bijvoorbeeld ook worden ontweken door 
eenzijdige aanpassing van verrekenprijzen of door hybride mismatches. Als het goed is zullen de 
reeds ingevoerde maatregelen tegen misbruik van belastingverdragen en inhoudingsplicht voor 
houdstercoöperaties leiden tot positieve veranderingen die volgend jaar al gemeten kunnen worden. 
De CFC regel, tegen het parkeren van winsten in belastingparadijzen, is vorige maand in werking 
getreden en hiervoor heeft ook nog geen nulmeting plaatsgevonden. Nederland heeft er alle belang bij 
om de resultaten van verschillende maatregelen te laten zien. Heeft het kabinet de ambitie een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen?

Bij het monitoren van het beleid om belastingontwijking aan te pakken is het verder wenselijk om te 
weten of het werkelijk leidt tot een vermindering van belastingontwijking of slechts leidt tot een 
aanpassing van de belastingconstructies. Aanpassing kan door stromen via andere landen te laten 
lopen, maar ook door te kiezen voor een andere constructie via Nederland. Mocht bijvoorbeeld 
belastingontwijking via hybride mismatches worden aangepakt, zou dat dan kunnen leiden tot een 
toename van het gebruik van informeel kapitaal structuren waarbij winsten in Nederland onbelast 
blijven?



Informeel kapitaal structuren verdienen bijzondere aandacht. Deze komen voort uit transacties tussen 
gelieerde vennootschappen, waarvoor geen zakelijke prijs wordt gehanteerd. Een buitenlands 
moederbedrijf kan bijvoorbeeld intellectueel eigendom inbrengen in een dochter in Nederland. De 
Nederlandse Belastingdienst stelt dan dat dit een onzakelijke transactie is, waar gewoonlijk een 
vergoeding tegenover zou staan van het dochterbedrijf. De belastbare winst van de Nederlandse 
dochter wordt daarom naar beneden bijgesteld. Nederland heft dan over een deel van de winst geen 
belasting, maar meldt dit niet aan het buitenland. Nederland stelt ook niet als voorwaarde dat in het 
buitenland de winst naar boven wordt bijgesteld en dat deze winst wordt belast tegen een bepaald 
minimaal tarief. 

Hierdoor kan de situatie ontstaan dat een deel van de winst in Nederland onbelast blijft, terwijl ook in 
het buitenland geen heffing plaatsvindt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een bedrijf merkrechten of ander 
intellectueel eigendom inbrengt als informeel kapitaal vanuit een land als Bermuda, of vanuit een 
hybride entiteit die nu fiscaal gezien nergens is gevestigd. Aangezien veel multinationals nu bezig zijn 
om hybride structuren te ontmantelen en intellectueel eigendom terug te halen uit landen zonder 
winstbelasting, zijn dergelijke verschuivingen een groot risico. Het is dan ook van groot belang om de 
huidige situatie in kaart te brengen en te monitoren op eventuele verschuivingen tussen verschillende 
vormen van belastingontwijking.

Het ministerie van Financiën begon in het voorjaar van 2018 met onderzoek naar informeel kapitaal, 
maar wil er pas in 2020 mee naar buiten komen. Aangezien het hier gaat om constructies die leiden tot 
een dubbele vrijstelling is het onverantwoord zo lang te wachten. De bevindingen en eventuele anti-
misbruik maatregelen moeten zo snel mogelijk worden gecommuniceerd om ongewenste 
verschuivingen voor te zijn. Bovendien kan er alvast worden gewerkt aan een nulmeting door een 
onafhankelijke partij.

Met vriendelijke groet,

Arnold Merkies

Coördinator Tax Justice NL
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