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Geachte heer Weekers, 

 

De vaste commissie voor Financiën heeft op 22 januari jl. gesproken over de Commissiemede-

deling: actieplan om de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking te versterken1. 

De leden van de fracties van PvdA, SP en GroenLinks zouden u naar aanleiding van dit voorstel 

graag de volgende vragen voorleggen. 

 

Algemeen 

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennisgenomen van het Eu-

ropese actieplan om de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking te versterken 

alsmede van het eerste oordeel van de regering. Graag maken zij van de gelegenheid gebruik 

om de regering enkele vragen over deze commissiemededeling te stellen. 

De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van deze mededeling van 

de Europese Commissie, alsmede van het standpunt van de Nederlandse regering  zoals ver-

woord in het BNC-fiche2 . Met name het aangekondigde nieuwe initiatief te komen tot een aan-

beveling over agressieve fiscale planning heeft daarbij de interesse van deze leden gewekt. 

Daarbij vinden deze leden het opmerkelijk dat de Nederlandse regering dit initiatief, blijkens het 

BNC-fiche, bestempelt als ondersteuning van het Nederlandse beleid (blz. 32). Daarover hebben 

deze leden dan ook enkele vragen aan de Nederlandse regering.  

De leden van de fractie van GroenLinks hebben met belangstelling kennis genomen van de 

commissie-mededeling, en onderschrijven de daarin besloten liggende doelstellingen. Zij heb-

ben enkele vragen bij de mededeling aan de Nederlandse regering. 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie 

De leden van de PvdA-fractie vragen graag aandacht voor de opmerking dat de Commissie 

ervoor zal zorgen de vooruitgang van dit actieplan te monitoren en scoreborden bij te houden. 

                                                
1 Dossier E120050 op www.europapoort.nl. 
2 Kamerstukken II 2012-2013, 22 112, nr. 1545 

www.europapoort.nl
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Is de regering er hiermee van overtuigd dat dit zeer omvangrijke actieplan tot een succesvolle 

implementatie zal leiden? Zo ja, waarom? Zo nee, welke consequenties verbindt zij daaraan? 

Hoe zou de monitoring er naar de mening van de regering uit moeten zien? En hoe zouden na-

tionale lidstaten naar de mening van de regering gemotiveerd kunnen worden om de acties uit 

te rollen? 

 

Voorts zijn de leden van de PvdA-fractie benieuwd naar de consequenties van het voorliggende 

actieplan voor Nederland. Betekent het voorliggende actieplan een intensivering van de be-

strijding van belastingfraude en belastingontduiking? Zo ja, wat zou de regering meer gaan 

doen als gevolg van het actieplan? En beschikt de Nederlandse Belastingdienst over de 

noodzakelijke kennis en informatie om het actieplan uit te voeren? 

Ook vragen de leden van de PvdA-fractie graag aandacht voor de relatie van het voorliggende 

actieplan met initiatieven van de G20 en de G8 op dit gebied. Hoe verhouden deze zich tot 

elkaar? En voor zover deze ontwikkelingen uit elkaar lopen, vernemen de leden van de PvdA-

fractie graag van de regering welke activiteiten zij onderneemt om ze weer bij elkaar te 

brengen. 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de SP-fractie 

De laatste jaren groeien nationaal en internationaal de bezwaren tegen het veelvuldig gebruik 

door transnationale ondernemingen van Nederlandse ‘brievenbusfirma’s’, die op grote schaal 

bestaan om, onder ander vanwege belastingmotieven, via schakelvennootschappen in Neder-

land intra-concern financiën te plannen, zo constateren de leden van de SP-fractie. Nu ook het 

G8-voorzitterschap naar Nederland verwijst bij een pleidooi om internationaal werk te maken 

van de bestrijding van belastingontwijking, vragen de leden van de SP-fractie zich af of de 

Commissie niet ook juist onder andere Nederland voor ogen had toe het de aankondiging deed 

om agressieve fiscale planning tegen te gaan. Internationale belastingjuristen zijn het er im-

mers in grote lijnen over eens dat er voor transnationale concerns nauwelijks effectievere me-

thoden zijn om belastingdruk te minimaliseren dan via de ‘Double Irish and Dutch Sandwich’. De 

leden van de SP-fractie vragen de Nederlandse regering hoe zij de aanpak van agressieve fisca-

le planning als ondersteuning van het Nederlands beleid kan zien. Ziet de regering andere vor-

men van fiscale planning als effectiever dan de ‘Dutch Sandwich’?  

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie 

In de BNC-fiche bij het actieplan van de Europese Commissie geeft de regering aan dat het voor-
komen van dubbele belastingvrijstelling en misbruik te voorkomen al geruime tijd deel uitmaakt 
van het Nederlandse belastingbeleid. Kan de regering aangeven hoe de belastingvrijstelling van 
brievenbusmaatschappijen en de tax-agreements met (onderdelen van) multinationale onderne-
mingen hierbinnen passen? 
Good governance in het belastingbeleid betekent dat maximale transparantie wordt betracht. 
Waarom weigert de regering dan keer op keer inzicht te geven in de tax-rulings die worden afge-
sloten met internationale ondernemingen? In de kabinetsreactie wordt benadrukt dat Nederland 
geen afwijkend belastingregime heeft en op aantal punten zelfs iets strenger zou zijn dan andere 
landen binnen de EU. Hoe vallen de conclusies die de Volkskrant na een uitgebreide dossierstudie 
op 23 januari 2013 trekt over de belastingontwijking door multinationals via Nederland hiermee 
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te rijmen3? Is de regering bereid om de aanpak van belastingontwijking niet alleen met de mond 
te belijden, maar ook daadwerkelijk aan te pakken, en daarbij niet slechts te wijzen naar anderen 
die het fout doen, maar ook de eigen vrijstellingen, zoals de deelnemingsvrijstelling, het ontbre-
ken van bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen en de zogenaamde tax-rulings kri-
tisch te beschouwen? 
 

De leden van de commissie zien de antwoorden van de regering met belangstelling en bij voor-

keur binnen vier weken tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Prof. dr. P.H.J. Essers 

Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 'Buitenlandse bedrijven sluisden in 2011 zeker 57 miljard door Nederland', De Volkskrant, 23 januari 2013, 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3381348/2013/01/23/Buitenlandse-bedrijven-
sluisden-in-2011-zeker-57-miljard-door-Nederland.dhtml. en 'Fiscale wirwar in vrijplaats Nederland', De 
Volkskrant, 23 januari 2013, 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3381480/2013/01/23/Fiscale-wirwar-in-
vrijplaats-Nederland.dhtml. 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3381348/2013/01/23/Buitenlandse-bedrijven-sluisden-in-2011-zeker-57-miljard-door-Nederland.dhtml
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