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Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking 
De staatssecretaris baseert de bestrijding van 
belastingontwijking en belastingontduiking op twee pijlers, te 
weten: (A) bescherming van de belastinggrondslag en (B) 
maatregelen in de sfeer van transparantie en integriteit. 
 
Ad (A): bescherming van de belastinggrondslag 
Om tegen te gaan dat Nederland wordt gebruikt voor 
doorstroomactiviteiten naar belastingparadijzen zal het 
kabinet voorstellen per 2021 een bronbelasting in te voeren 
op uitgaande rente- en royaltystromen naar ‘low tax 
jurisdictions’ en in misbruiksituaties. Gelijktijdig met het 
afschaffen van de dividendbelasting wordt in 2020 een 
bronbelasting op dividend ingevoerd in gevallen die 
kwalificeren als ‘misbruik’. Ook wordt voorgesteld de 
substance-eisen te verzwaren. De staatssecretaris wil 
overigens ook in bestaande verdragssituaties dit mogelijk 
herzien (herzien verdragenbeleid). In de loop van 2018 zal hij 
de Kamer hierover verder informeren.  
 
Het kabinet stelt voor verdergaande maatregelen in te voeren 
dan opgenomen in de eerste en tweede Europese richtlijn ter 
bestrijding van belastingontwijking (ATAD1 en ATAD2). 
Ondermeer door invoering van de earningsstrippingmaatregel 
(beperking aftrekbaarheid van rente tot 30% van de EBITDA). 
Daarbij komt géén groepsuitzondering. De drempel is ook 
strenger: deze wordt verlaagd van 3 naar 1 miljoen. 
Bovendien komt er geen eerbiedigende werking voor 
bestaande leningen. 
 
Het kabinet wil ook het Multilateraal Instrument (MLI) gaan 
inzetten. Hierdoor wil zij het verdragennetwerk minder vatbaar 
maken voor oneigenlijk gebruik. Eén van de maatregelen die 
Nederland door middel van het MLI in de belastingverdragen 
wil opnemen is een principal purpose test. Als het verkrijgen 
van verdragsvoordelen één van de voornaamste doelen is 
van een structuur of transactie, dan voorkomt de principal 
purpose test dat een verdragspartner van Nederland ten 
onrechte wordt beperkt in de heffingsbevoegdheid. De 
principal purpose test draagt er zo aan bij dat Nederland 
onaantrekkelijk wordt voor ongewenste doorstroomstructuren. 
 
De geheel nieuwe maatregel tegen gecontroleerde 
buitenlandse vennootschappen (zogenaamde: Controlled 
Foreign Companies, CFC’s) zal streng worden ingevuld door  
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aan te sluiten bij Model A van ATAD1. Dit leidt tot 
beperktere toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor 
(niet uitgekeerd) passief inkomen uit laagbelaste 
jurisdicties. 
 
Een uitzondering voor deze CFC bijheffing bestaat indien 
sprake is van een ‘wezenlijke economische activiteit’, 
waarbij zal worden aangesloten bij dezelfde aangescherpte 
‘relevante substance’ voorwaarden die nu gelden voor de 
dividendbelasting. 
 
Ook het nationale beleid inzake verrekenprijzen wordt in 
overeenstemming gebracht met de aangescherpte OESO-
richtlijnen. De bedoeling is te voorkomen dat winsten 
worden verplaatst naar landen waar de waarde niet is 
gecreëerd.  
 
Ad (B): bevorderen transparantie en integriteit 
Ook op dit vlak worden vele maatregelen voorgesteld. Ter 
versterking van de informatiepositie van de Belastingdienst 
worden financiële tussenpersonen (bijvoorbeeld 
trustkantoren, advocaten, notarissen en 
belastingadviseurs) verplicht om informatie aan de 
Belastingdienst te verstrekken over grensoverschrijdende 
‘mogelijk’ agressieve belastingstructuren. In het kader van 
meer transparantie zullen ook aan hen opgelegde 
vergrijpboetes openbaar worden gemaakt. Alles met als 
doel, dat deze partijen zich beter verantwoorden richting de 
buitenwereld.  
 
Gevolgen voor de praktijk 
Vele van de genoemde plannen zullen vergaande 
lastenverzwaring voor het bedrijfsleven oproepen. Voor 
internationaal opererende bedrijven is dit evident gezien de 
voorstellen. Echter, ook nationaal opererende bedrijven 
zullen worden getroffen. Denk aan de 
earningstrippingsmaatregel voor zwaar gefinancierde 
bedrijven zoals vastgoedpartijen. Verder is het de 
verwachting dat de extra regeldruk die wordt opgelegd aan 
financiële tussenpersonen zijn weerslag zal hebben op de 
compliance en dus kostenstructuur van bedrijven. 
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