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Ontwikkelingslanden hebben solide inkomsten nodig 

voor de financiering van hun overheidsuitgaven en 

ontwikkeling. Zij worden gedreven door de wil en 

noodzaak om op eigen benen te staan en minder 

afhankelijk te zijn van buitenlandse hulp. Daarvoor zijn 

inkomsten uit belastingheffing het beste middel, 

waaronder de belasting op de winst van bedrijven, 

inclusief multinationale ondernemingen die binnen hun 

grenzen opereren. Ontwikkelingslanden verwelkomen 

directe investeringen, maar veel van die bedrijven 

zoeken wegen om hun lokale belastingafdrachten te 

verminderen. Een van de legale omwegen loopt via 

Nederland, ondere andere vanwege de bilaterale 

belastingverdragen die Nederland met veel landen 

heeft afgesloten. Internationale bedrijven openen dan 

in ons land een vestiging als tussenschakel en 

profiteren zo van de gunstige belastingvoorwaarden 

van het verdrag, zoals een lagere bronbelasting op 

uitgaande dividend-, rente- en royalty-betalingen.

Ook biedt ons land veel kennis over belastingplanning 

en zekerheid vooraf over afdracht. Naast andere 

ontwikkelde landen vervult Nederland een functie in de 

fiscale strategie van veel multinationale 

ondernemingen. Ontwikkelingslanden als groep lopen 

hierdoor in totaal mogelijk tot EUR 0,5 miljard per jaar 

aan belastinginkomsten mis, hoewel niet ieder 

ontwikkelingsland in dezelfde mate wordt getroffen. 

Dit is de conclusie van de IOB studie Evaluation issues in 

financing for development – Analysing effects of Dutch 

corporate tax policy on developing countries.
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investeerders niet zozeer ligt in belastingvoordelen als wel in goed 
bestuur, een gunstig ondernemingsklimaat en een goede 
infrastructuur.

De onderhavige IOB-studie laat zien dat bronheffingen op 
internationale betalingen, zoals die op rentebetalingen, voor 
ontwikkelingslanden veel inkomsten kunnen opleveren. In 2007 
was de omvang hiervan in bijvoorbeeld Brazilië gelijk aan 3,0 
procent van het bruto nationaal product, in Kenia aan 1,1 procent 
daarvan, en in Zambia aan 0,7 procent. Ze zijn gemakkelijk te innen 
en helpen om belastingontwijking te beperken. Maar sommige 
bilaterale belastingverdragen kunnen leiden tot minder 
belastingopbrengsten voor de gastlanden van directe investeerders 
omdat daarin lagere bronheffingen zijn vastgelegd.

Belastingontwijking
In alle onderzoeken die in deze studie tegen het licht zijn gehouden 
is men het erover eens dat multinationale bedrijven het afdragen 
van belastingen op uitgaande betalingen voor royalty, rente en 
managementdiensten en van vennootschapsbelasting op 
gerealiseerde winsten in ontwikkelingslanden beogen te ontwijken, 
en dáár belasting betalen waar de aanslag het laagst is. Eén van die 
manieren is winstverschuiving. Via interne transacties zoals rente- of 
royaltybetalingen verschuiven bedrijven een deel van de winst van 
een dochteronderneming kunstmatig naar een daarvoor apart 
opgerichte dochteronderneming in een land met lagere 
belastingtarieven. Daar centraliseren ze bijvoorbeeld hun 
eigendommen van patenten en merkrechten. 

Een andere manier is verdrag-shoppen. Multinationale bedrijven 
kiezen landen met gunstige bilaterale belastingverdragen om 
tussenschakels in de concernketen op te zetten. Ze doen dat niet 
alleen om dubbele belasting te voorkomen en minder 
bronbelasting te betalen, maar ook om hun internationale 
betalingen en het aantrekken van kapitaal te regisseren. Het is 
opvallend dat de meeste bilaterale belastingverdragen geen 
anti-misbruik bepalingen bevatten die moeten voorkomen dat 
ondernemingen zonder reële bedrijfsactiviteiten van de 
verdragsvoordelen profiteren.

Nederlandse tussenschakels
Het opereren vanuit veel bijzondere financiële instellingen valt 
binnen de wet, maar het lijkt vaak tot onbedoeld gebruik van 
faciliteiten te leiden en daardoor tot minder inkomsten voor 
ontwikkelingslanden. Het volgende voorbeeld illustreert dit. Kort 
na de ondertekening van een belastingverdrag met Ghana in 2008 
verwierf een Britse mobiele telefoonmaatschappij 70 procent van de 
aandelen in een Ghanees telecommunicatiebedrijf. De Britse 
maatschappij maakte gebruik van een bijzondere financiële 
instelling in Nederland. Hierdoor betaalt het voortaan slechts 5 
procent dividendbelasting in plaats van de 7,5 procent bronheffing, 
waartoe het Brits-Ghanese belastingverdrag verplicht. 

Achtergrond
Het innen van belasting wordt in ontwikkelingslanden steeds 
professioneler aangepakt. In middeninkomenslanden vormt 
belasting 20 procent van het bruto nationaal product, in lage-
inkomenslanden is dat 15 procent. Btw en accijnzen leveren het 
meeste op. Vennootschapsbelasting op bedrijfswinsten genereert 
tussen de 10 en 30 procent van de totale belastinginkomsten. 
Bronheffingen, die multinationale bedrijven op uitgaande 
dividenden, rente en royalty’s moeten betalen, dragen soms wel tot 
5 procent bij aan de totale belastinginkomsten.
Met het daadwerkelijk binnenhalen van belasting vergroot een land 
zijn zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor landen die geen eigen 
grondstoffen hebben. Belastinginkomsten helpen om publieke 
diensten als onderwijs en gezondheidszorg te financieren, maar er 
zijn ook nog andere effecten: burgers en bedrijven raken meer 
betrokken bij de ontwikkeling van het land, en de regering is meer 
gedwongen om verantwoording af te leggen. 

In het internationale debat over belastingen zijn 
belastingontwijking en de verdeling van belasting op 
bedrijfswinsten van multinationale bedrijven tussen landen een 
heet hangijzer geworden. Zozeer dat de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nu een 
actieplan aan het maken is om de constructies rond belasting in te 
dammen. Landen met preferentiële regimes bieden een gunstig 
vestigingsklimaat voor tussenschakels van multinationale 
bedrijven. Waar de bilaterale verdragen van deze landen gericht zijn 
op het vermijden van dubbele belastingheffing, kunnen ze ook 
onbedoeld leiden tot misbruik door kunstmatige fiscale 
constructies – vaak zonder reële bedrijfsactiviteiten – die puur 
gericht zijn op belastingontwijking.

In dit debat valt regelmatig de naam van Nederland vanwege het 
gunstige belastingklimaat, de vele belastingverdragen en de hier 
aanwezige deskundigheid, en het grote aantal bijzondere financiële 
instellingen. Deze studie vraagt aandacht voor de mogelijke 
effecten van het Nederlandse belastingbeleid voor 
ontwikkelingslanden. Maakt Nederland het gemakkelijker om 
belastingverplichtingen in ontwikkelingslanden te omzeilen? Zien 
die daardoor broodnodige inkomsten aan zich voorbij gaan?

Uitdagingen voor 
ontwikkelingslanden
In veel ontwikkelingslanden zijn het belastingregime en de 
belastingdienst nog niet tot volle bloei gekomen. Bovendien 
verkeren die landen vaak in een spagaat. Enerzijds zoeken ze 
naarstig naar inkomsten uit de heffing van vennootschapsbelasting 
en andere directe en indirecte belastingen. Anderzijds verwelkomen 
zij buitenlandse investeerders met belastingvrijstellingen en andere 
voordelen. Daarbij kampen zij soms met hevige concurrentie 
binnen hun eigen regio. Uit verschillende onderzoeken blijkt 
overigens dat de aantrekkingskracht voor buitenlandse 



Een ander onderzoek laat zien dat investeringen via Nederlandse 
schakelmaatschappijen in de Filippijnen, Ghana, Uganda, Zambia 
en Bangladesh toenamen van in totaal EUR 1,2 miljard in 2003 tot 
EUR 7,6 miljard in 2011. In diezelfde periode namen de directe 
investeringen van andere Nederlandse multinationale bedrijven in 
die landen nauwelijks toe, terwijl dat meestal wordt beoogd met 
belastingverdragen. 

Het becijferen van de omvang van het verlies aan 
belastinginkomsten voor ontwikkelingslanden, voor zover 
Nederlandse tussenschakels van buitenlandse multinationals 
daarbij een rol spelen, is ingewikkeld. Recente studies van SOMO 
(Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen), Oxfam Novib 
en SEO Economisch Onderzoek komen tot bedragen die variëren van 
ongeveer EUR 150 tot 550 miljoen per jaar.

De negatieve effecten van belastingontwijking verschillen sterk per 
ontwikkelingsland. In Indonesië leidde het opzetten van bijzondere 
financiële instellingen in Nederland tot een geschat jaarlijks verlies 
van EUR 50 miljoen aan belastingopbrengsten, vooral door lagere 
bronheffingen op rentebetalingen. Schattingen per land over 
misgelopen bronbelasting op dividend zijn niet beschikbaar.

Maatregelen
De afgelopen jaren heeft Nederland verschillende maatregelen 
genomen tegen belastingontwijking. In 2012 veranderde ons land 
een regeling die tussenschakels via een coöperatie-constructie in 
staat stelde helemaal geen dividendbelasting te betalen. In 2009 
had een Canadees bedrijf dat een grote kopermijn in Mongolië 
exploiteert bijvoorbeeld een Nederlandse coöperatie als 

tussenschakel ingevoegd. Daardoor betaalde het betreffende bedrijf 
aanvankelijk noch de 10 procent dividendbelasting die het in het 
investeringsakkoord met Mongolië was overeengekomen, noch de 5 
procent die was vastgelegd in het bilaterale belastingverdrag tussen 
Canada en Mongolië. De aanpassing van de vrijstelling voor 
coöperaties was bedoeld om dergelijke structuren te bestrijden. 

Recent heeft het kabinet voorstellen gedaan om 
belastingontwijking internationaal beter aan te pakken, onder 
meer via uitwerking van het al genoemde actieplan van de OESO en 
binnen de Europese Unie. Nederland gaat ontwikkelingslanden 
benaderen om bilaterale verdragen te actualiseren en, indien 
gewenst, anti-misbruik bepalingen toe te voegen. Nederland steunt 
al enkele jaren sommige partnerlanden bij de versterking van hun 
belastingdiensten zodat de belastinginning verbetert en 
verdragsmisbruik vermindert.

Tot slot
Sinds 1996 evalueert IOB niet alleen de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking maar ook andere aspecten van het 
Nederlandse buitenlandbeleid. IOB verricht ook studies naar 
samenhangende interdepartementale kanten van het 
buitenlandbeleid. Het Nederlandse belastingbeleid is daar een 
voorbeeld van. Dit rapport is een overzichtsstudie die lessen moet 
aandragen voor de wijze van aanpak van toekomstige evaluaties op 
dit beleidsterrein. Het is geschreven door Dr. Francis Weyzig die 
meerdere, op verschillende cijfermatige bronnen gebaseerde, 
onderzoeken heeft geanalyseerd.

Nederland doorsluisland: schatting misgelopen belastinginkomsten door ontwikkelingslanden

Onderzoek Weyzig Oxfam Novib SOMO SEO

Dividend stromen € 5,5 mrd. waarvan 
€ 2,9 mrd. is doorgeleid

€ 6,7 mrd. € 4,8 mrd. € 2,9 mrd.

Misgelopen 
bronheffingen

Tenminste 3% van
€ 2,9 mrd. = € 100 mln.

5% = € 350 mln. 4,4% = € 200 mln. 5,1% = € 150 mln.

Rente stromen € 1,1 mrd. waarvan
€ 1,0 mrd. is doorgeleid

€ 2,5 mrd. € 3,6 mrd. Niet vermeld

Misgelopen 
bronheffingen

Tenminste 5% van
€ 1,0 mrd. = € 50 mln.

5% = € 100 mln. 9,6% = € 350 mln. € 250 mln.

Royalty stromen € 0,4 mrd. waarvan
€ 0,1 mrd. is doorgeleid

Niet opgenomen Niet opgenomen Niet vermeld

Misgelopen 
bronheffingen

5% van € 0,1 mrd.
≈ € 0 mln.

Totale misgelopen 
bronheffingen

€ 150-500 mln. € 450 mln. € 550 mln. € 400 mln.
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De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie 
(IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken verricht 
onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffend-
heid, relevantie en consistentie van het Nederlandse buiten-
landbeleid. Daarmee wordt verantwoording afgelegd over de 
resultaten van het beleid en informatie verschaft voor de 
verbetering van beleidsvoering. De kwaliteit van het IOB-
onderzoek wordt gewaarborgd middels systematische en 
transparante procedures.
  
Alle IOB-evaluaties zijn openbaar en worden ter kennis 
gebracht van de Tweede Kamer. Daarnaast wil IOB evaluaties 
toegankelijk maken voor het Nederlandse publiek en de 
partners in de betrokken landen. Rapporten zijn gratis 
beschikbaar en een samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen wordt gepubliceerd als IOB Evaluatie Nieuwsbrief.
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