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Wat je niet in het jaarverslag 
zult lezen… QuickScan 
belastingontwijking door 
multinationals 
 

Het is een publiek geheim: grote bedrijven betalen nauwelijks belasting over 
hun winsten. Op dit moment is er geen internationale aanpak van 
belastingontwijking. Hierdoor kunnen bedrijven zich vestigen in de landen die 
hen de meest gunstige voorwaarden geven. Ook Nederland geeft 
multinationals de mogelijkheid om belasting te ontwijken, maar op welke 
manier doen ze dat? En kunnen we in de jaarverslagen dan wel teruglezen 
hoeveel belasting ze betalen?  
 

Om de antwoorden op deze vragen te krijgen heeft de PvdA Eurodelegatie een 

onderzoek gedaan. Hiervoor zijn de jaarverslagen van 20 grote multinationals 

(MNC´s) die actief zijn in Nederland doorgelicht. Het betreft de 10 grootste 

Nederlandse en 10 bekende internationale bedrijven. Naast de jaarverslagen 

zijn ook secundaire bronnen, zoals publicaties van onderzoeksjournalisten, 

geraadpleegd. Daardoor hebben we een overzicht kunnen creëren van de 

methodes die deze internationale bedrijven gebruiken om belastingen te 

ontwijken.  

 

De conclusies van onze analyse:  

 

1. De volgens de jaarverslagen afgedragen effective tax rates zijn 

onduidelijk of kloppen niet;  
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2. Het merendeel van de onderzochte multinationals kan in verband 

worden gebracht met bekende belastingontwijkingsmethodes; 

 

3. 75% van de bedrijven in het onderzoek heeft één of meerdere 

dochterondernemingen in een belastingparadijs; 

 

4. Multinationals zien het betalen van belastingen niet als onderdeel van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen; 

 

5. Slechts 20% van de onderzochte bedrijven geeft inzicht in de verhouding 

tussen operationele activiteiten, winst en de daarover betaalde 

belastingen. 

 

De uitkomsten van ons onderzoek bewijzen opnieuw dat belastingontwijking 

aan de orde van de dag is. Als lid van de speciale commissie belastingontwijking 

weet ik dat alleen beleid op Europees niveau deze praktijk kan tegengaan.  

 

Een eerste stap zou zijn om beursgenoteerde multinationale bedrijven per land 

te laten rapporteren over hun activiteiten, de behaalde winst en de in het 

betreffende land betaalde belasting. Dit heet ´Country-by-Country Reporting’ 

en er zijn al regels die banken en mijnbouwbedrijven daartoe verplichten. 

Hierdoor wordt het voor consumenten duidelijk of de operationele activiteiten 

van een bedrijf, haar winst en de daarover betaalde belastingen tot elkaar in 

verhouding staan.  

 

Daarnaast moeten bedrijven belasting als onderdeel van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen gaan zien. Dit vraagt om betrokkenheid van 

stakeholders bij het vaststellen van dit onderdeel van het jaarverslag. Een 

Europees fair tax keurmerk is een goed middel om de bedrijven te belonen 

wanneer zij een verantwoord belastingbeleid hanteren en afzien van 

belastingontwijking. Dit keurmerk zal bedrijven motiveren om eerlijk te 

rapporteren en de druk opvoeren voor bedrijven die wel gebruik maken van 

belastingontwijking.  
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Daarom roep ik de Europese Commissie en het aankomende Nederlandse 

voorzitterschap op om de voorstellen van het Europees Parlement om Country- 

by-Country Reporting en een fair tax keurmerk te steunen en door te voeren.  

 

 

 

Paul Tang 

Delegatieleider namens de PvdA in het Europees Parlement 
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Algemene inleiding in 

belastingontwijking  
 

Op het eerste gezicht zien de gerapporteerde belastingen in veel jaarverslagen 

er goed uit. Maar wanneer we de cijfers nader onderzoeken dan komen er 

indicaties van belastingontwijking aan het licht. Door wijdverbreide 

belastingontwijking lopen overheden overal ter wereld belastinginkomsten mis. 

Deel van het probleem is dat landen bij belastingheffing niet naar 

multinationals als geheel kijken, maar naar de delen van het bedrijf die in haar 

jurisdictie opereren.  

Om te voorkomen dat er dubbele belastingheffing (ook wel double taxation) 

over winsten zou plaatsvinden, is er omstreeks de jaren '20 een internationaal 

belastingsysteem opgezet. Tegenwoordig zijn er wereldwijd zo’n 2500 

belastingovereenkomsten tussen landen die zogenoemde double taxation 

moeten tegengaan. Dit systeem is haar oorspronkelijke doel voorbij geschoten 

en heeft MNC’s in staat gesteld weinig tot geen belasting te betalen over hun 

winsten.  

Grofweg zijn er twee methodes die worden toegepast om cijfers in de 

jaarrekening te manipuleren. Ten eerste kunnen bedrijven allerlei belastingen 

op één hoop vegen om tot een respectabele belastingdruk te komen. Zo staat 

in het jaarverslag van Shell dat dit bedrijf 48% belasting betaalt over haar winst, 

maar zij neemt daar gemakshalve ook alle accijnzen die iedere Nederlandse 

burger aan de pomp betaalt in mee.  

Een tweede techniek is het manipuleren van winstcijfers zodat er zo weinig 

mogelijk belasting verschuldigd is. IKEA draagt bijvoorbeeld een groot deel van 

de winst af aan een stichting ter bevordering van design om het betalen van 

belasting te ontlopen. Hetzelfde gebeurt bij het opdrijven van de 

bedrijfskosten, zoals Starbucks doet met het verrekenen van royalty’s over het 

intellectuele eigendom van ieder kopje koffie dat zij verkoopt.  
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Een ding hebben deze methodes gemeen: de echte winsten komen altijd 

terecht in belastingparadijzen waar geen belasting wordt geheven.  

Nederland heeft een specifieke rol in belastingontwijking en veel 

belastingconstructies lopen via ons land. Door een uitstekend vestigingsklimaat 

voor het bedrijfsleven hebben veel grote internationale ondernemingen zich in 

ons land gevestigd. Dit heeft gelukkig meerdere redenen, maar het behalen van 

oneigenlijke belastingvoordelen is er één van. Op de Amsterdamse Zuid-as zit 

vol met geslepen belastingadviseurs die bedrijven assisteren om via Nederland 

winst weg te sluizen naar belastingparadijzen. 
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Wie zijn onderzocht? 

 

Om inzage te krijgen in de methodes die bedrijven gebruiken om 

belastingontwijking uit de boeken te houden, onderzocht de PvdA 

Eurodelegatie de jaarrekeningen van 20 multinationale ondernemingen.  

 

De eerste groep zijn de eerste tien ondernemingen op Elsevier’s lijst met de 

500 grootste bedrijven in Nederland in 2013. Elsevier's lijst is tot stand 

gekomen met behulp van de databank van Bureau van Dijk. Daarin zijn alle 

jaarrekeningen te vinden die in de Kamer van Koophandel zijn opgenomen. Ook 

holdingmaatschappijen en postbusfirma’s van de vele buitenlandse bedrijven 

die wegens het gunstige fiscale vestigingsklimaat in Nederland zitten, zijn hierin 

gedeponeerd. Bij de samenstelling van de lijst is gekeken naar de omvang van 

de omzet en winst van de bedrijven. Daarnaast zijn een aantal aanvullende 

criteria gehanteerd. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vanuit Nederland worden 

bestuurd en hier meer dan honderd werknemers hebben. Daardoor staan 

bedrijven als Google en Starbucks, maar ook enkele AEX-fondsen als Gemalto 

en ArcelorMittal niet op de lijst. Deze bedrijven sluizen via Nederland geld door 

naar belastingparadijzen en hebben verder geen enkele binding met ons land.  

 

De tweede groep bestaat uit tien door ons geselecteerde bekende 

multinationals die een brievenbusonderneming in Nederland hebben. Dit zijn 

de grote namen, zoals Google en Starbucks, die iedereen kent en die 

wereldwijd actief zijn in verschillende bedrijfssectoren. Het minst bekende en 

ook het minst omvangrijke bedrijf is waarschijnlijk Eldorado Gold. Toch blijkt uit 

een recente publicatie van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen 

(´SOMO´) dat Eldorado Gold door zich in Nederland te vestigen miljoenen aan 

Griekse belastingen heeft ontweken. Reden genoeg om dit bedrijf op te nemen 

in deze analyse. 
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Wat is onderzocht? 

 
Alle bekeken jaarverslagen zijn van het jaar 2014, met uitzondering van het 

bedrijf Vitol, waarvan het jaarverslag over 2013 is bekeken. Sommige 

jaarverslagen worden in aparte delen gepubliceerd, de meesten bevatten een 

verslag over alle activiteiten van het bedrijf in kwestie. In alle gevallen gaat het 

om de voor het publiek beschikbare versies van de jaarverslagen. Verslagen van 

dochterbedrijven zijn niet geraadpleegd. De jaarverslagen zijn op de volgende 

punten onderzocht: 

 

1) Belastingafdracht  

Allereerst is er onderzocht wat er in de jaarverslagen vermeld staat over de 

belastingafdracht. Gekeken is naar de effective tax rate die de bedrijven zeggen 

te betalen over al hun activiteiten (en dus ook die van hun buitenlandse 

dochterondernemingen). Secundaire bronnen van onder andere 

onderzoeksjournalisten onthulden echter dat voor veel van de onderzochte 

bedrijven deze gerapporteerde effective tax rate in het jaarverslag niet correct 

is. Daarom is deze effective tax rate zoals aangegeven in het jaarverslag 

vergeleken met de tax rate als aangetoond door secundaire bronnen zoals 

onthullingen van onderzoeksjournalisten.  

 

Bovendien geven deze secundaire bronnen een kijkje in de 

belastingontwijkingstechnieken waarvan de bewuste multinational zich 

bediende. In bijlage 1 is het overzicht van strategieën voor belastingontwijking 

opgenomen en in bijlage 2 worden de bronnen aangegeven waarom staat 

welke ontwijkingstechnieken de MNC's toepasten. 

 

2) Aanwezigheid belastingparadijzen  

Ten tweede is nagegaan welke bedrijven aanwezig zijn in belastingparadijzen. 

De informatie is niet gepubliceerd in het jaarverslag en een 

dochteronderneming in een belastingparadijs is een sterke aanwijzing dat een 

bedrijf zich bedient van belastingontwijking. Het blijft echter een indicatie; een 
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bedrijf kan ook substantiële activiteiten in deze tax havens hebben. Overigens 

is het vaak door juridische bescherming onmogelijk gedetailleerde informatie 

over de winst en belastingafdracht van dochterondernemingen op te vragen. 

 

3) Openbare ‘Country-by-Country Reporting’ 

Ten derde verifieerden wij of de bedrijven zich hebben toegelegd op 'Country-

by-Country Reporting'. Bij deze methode van rapporteren laat de multinational 

in het jaarverslag zien welke activiteiten, winst en afgedragen belastingen per 

land van toepassing zijn. Sommige grote bedrijven hebben zich reeds 

gecommitteerd aan ‘Country-by-Country Reporting’, maar wel onder hun eigen 

voorwaarden. 

 

4) MVO en belastingen  

Tot slot werd het hoofdstuk Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen 

(MVO) in de jaarverslagen van de geselecteerde bedrijven erop nageslagen om 

te zien of eerlijke belastingafdracht deel uitmaakt van de MVO-strategie. In het 

MVO-hoofdstuk presenteert een bedrijf haar integrale visie op een duurzame 

bedrijfsvoering. Als een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt, 

maakt het bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende 

maatschappelijke en economische effecten hiervan. Ook corporate citizenship, 

of de opdracht om belasting af te dragen in het land waar een bedrijf actief is, 

maakt deel uit van MVO1. In hoeverre koppelen de onderzochte bedrijven MVO 

aan belastingafdracht? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://mvonederland.nl/wat-mvo  
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Resultaten 
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Conclusies na het bekijken 

van de cijfers van deze 20 

multinationals 

 
Conclusie I: De afgedragen effective tax rates zijn onduidelijk of 

kloppen niet.  

Wie een beeld wil krijgen van belastingontwijking door multinationals, loopt 
ongetwijfeld tegen het gebrek aan transparantie bij bedrijven over de belasting 
die ze betalen aan. In dit onderzoek is gekeken naar effective tax rates zoals die 
gerapporteerd staan in officiële jaarverslagen. De percentages schommelen 
rond een bijzonder nette 20-30%, met uitzondering van Shell, dat naar eigen 
zeggen een 48% tax rate heeft.  
Echter, wanneer we dieper in de onderliggende cijfers duiken en kijken naar 
secundaire bronnen, vinden we in de regel één van de volgende twee 
conclusies: óf het gerapporteerde belastingpercentage is op ingenieuze wijze 
opgeblazen, óf het is onmogelijk deze cijfers te checken omdat de 
noodzakelijke informatie ontbreekt.  
Zoals eerder gezegd was volgens informatie uit de geconsolideerde financiële 
statements in het jaarverslag van Shell over 2014 de wereldwijde effective tax 
rate dat jaar 48%2. Het grootste gedeelte van Shell’s belastingbetalingen 
bestaat uit omzetbelasting. De zogenoemde sales tax bedraagt 80 van de totale 
105 miljard US dollar (dat is 76% van het totaal aan belastingbetalingen). Deze 
omzetbelasting wordt als volgt gedefinieerd3: ‘Sales taxes, excise duties and 
similar levies collected on behalf of governments or local authorities. This is 
provided on an accruals basis, which we estimate is not materially different 
from a cash basis.’ Dit is onder andere BTW. Dat is belasting die de consument 
betaalt, niet Shell. Het bedrijf int en draagt de omzetbelasting wel af aan de 
overheid, maar deze wordt doorberekend in de prijs van het product of dienst 

                                                           
2 Shell.com, “Payments to Governments”, 2014, http://www.shell.com/global/environment-
society/society/business/payments-to-governments.html   
3 Mark van Dorp and Kristóf Rácz, “The Swiss Connection: The Role of Switzerland in Shell’s Corporate 
Structure and Tax Planning”, May 2014. 
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en dus uiteindelijk betaald door de consument. Het opnemen van dit bedrag 
aan omzetbelasting vertekent het beeld van de hoeveelheid belastingen die 
Shell betaalt per land. 

 

Conclusie II: Het merendeel van de onderzochte Multinationals kan 

in verband worden gebracht met bekende belastingontwijkings-

methodes 

Uit de geraadpleegde secundaire bronnen blijkt dat de meeste multinationals 

betrapt zijn op het schetsen van een vertekend beeld over de afgedragen 

belastingen. Zij doen dit enerzijds door gebruik te maken van mazen in de wet 

en anderzijds door geheimhouding van relevante financiële gegevens4. IKEA 

bijvoorbeeld, met al haar 235 vestigingen ter wereld, is eigendom van het 

Nederlandse liefdadigheidsfonds Stichting Ingka Foundation. In 2005 becijferde 

The Economist dat die stichting met een waarde van 37 miljard dollar groter is 

dan de Gates Foundation. Via een zeer ingewikkeld web aan dochterbedrijven 

en vestigingen in verschillende tax havens, waarbij liefdadigheidsfonds Ingka 

een belangrijke rol speelt, slaagt IKEA er volgens onderzoekers in om een 

belastingpercentage te betalen dat in werkelijkheid niet eens in de buurt komt 

van de laatst gerapporteerde 19,23%: een van de schattingen is dat het om 

zo’n 3,5% procent per jaar zou gaan5. In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze 

bekende belastingontwijkingsmethodes en in bijlage 2 is weergegeven of en 

welke belastingconstructie bij de onderzochte bedrijven aan het licht is 

gekomen. 

 

Conclusie III: 75% van de bedrijven in het onderzoek heeft één of 

meerdere dochteronderneming in een belastingparadijs 

In het onderzoek is de aanwezigheid van dochterbedrijven in 

belastingparadijzen meegenomen als indicator van belastingontwijking. 

                                                           
4 E.g.: Clemens Fuest, Christoph Spengel, Katharina Finke, Jost H. Heckemeyer, and Hannah Nusser, 
“Profit Shifting and “Aggressive” Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for 
Reform”, October 2013.; Maria Theresia Evers, Ina Meier and Christoph Spengel, “Transparency in 
Financial Reporting: Is Country-by-Country Reporting Suitable to Combat International Profit 
Shifting?”, February 2014.   
5 FastCoDesign, “Ikea is a Nonprofit and Yes, That is Every Bit as Fishy as It Sounds”, September 15, 
2014. 
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Tenminste vijftien van de onderzochte multinationals lijken gebruik te maken 

van sluiproutes via belastingparadijzen om belasting te ontwijken. In de meeste 

gevallen gaat het om exotische eilanden als Bermuda, waar bijvoorbeeld Shell 

maar liefst 46 dochterbedrijven heeft6, en de Kaaimaneilanden, waar 

dochterbedrijven van onder andere Nederlandse bedrijven als Unilever, Aegon, 

ING7 en de Amerikaanse gigant Yahoo8 gevestigd zijn. Het zou overigens 

zomaar kunnen dat de overige vijf bedrijven ook gevestigd zijn in 

belastingparadijzen. Deze geven hier geen duidelijkheid over.  

 

Conclusie IV: Multinationals zien het betalen van belastingen niet 

als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Alle twintig onderzochte bedrijven zijn actief op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De speerpunten en 

resultaten van dit beleid worden veelal met trots uitgedragen. Veel bedrijven 

(IKEA, Amazon, ING, Telefónica) leggen een sterke nadruk op milieu en 

duurzaamheid in hun MVO-beleid, terwijl anderen investeren in onderwijs in 

ontwikkelingslanden (Vitol). Met uitzondering van Shell kwam het woord 

‘belasting’ niet één keer voor in de MVO-rapporten van de onderzochte 

bedrijven9. 

 

Conclusie V: Slechts 20% van de onderzochte bedrijven geeft inzicht 

in de verhouding tussen operationele activiteiten, winst en de 

daarover betaalde belastingen  

Slechts 20% van de onderzochte bedrijven legt zich vrijwillig toe op country-by-

country reporting. Door deze informatie op te nemen in een jaarverslag wordt 

per land duidelijk of de winst, operationele activiteiten en de daarover 

betaalde belastingen tot elkaar in verhouding staan. Helaas wordt er door de 

bedrijven die dit doen maar zeer beperkt gerapporteerd, waardoor er nog 

steeds geen compleet beeld ontstaat van de verhouding tussen hun winsten, 

activiteiten en belastingen in een bepaald land.   
                                                           
6 De Volkskrant Data Blog, “Tax havens popular among Dutch companies”, April 5, 2013. 
7 Ibid. 
8 Jesse Drucker, “Yahoo, Dell Swell Netherlands’ 13$ Trillion Tax Haven”, January 23, 2013. 
9 Het woord ‘belasting’ –of het Engelse equivalent ‘tax’- kwam in ieder geval niet in een voor dit 
onderzoek relevante context voor.  
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Oplossingen om belasting-

ontduiking tegen te gaan 

 
Om deze praktijken uit de schaduw te halen zijn er oplossingen voorhanden. 

Om te beginnen zouden beursgenoteerde multinationale bedrijven per land 

moeten rapporteren over hun activiteiten, de behaalde winst en de in dit land 

betaalde belasting. Dit heet ´Country-by-Country Reporting’ en er zijn al regels 

die dit aan banken en mijnbouwbedrijven verplichten. Nadeel van de huidige 

regels is dat ze veel mazen bevatten, waardoor de jaarcijfers nog steeds niet 

echt transparant worden.  

 

Het Europees Parlement stelt voor dat alle bedrijven verplicht worden tot 

‘Country-by-Country Reporting’. Zo wordt het voor beursgenoteerde bedrijven 

veel lastiger om belastingontwijking te verdoezelen. Dit voorstel deed het 

Parlement in het kader van de aandeelhoudersrichtlijn en zal, wanneer 

goedgekeurd, leiden tot Europese wetgeving die bedrijven dwingt om openheid 

te geven over belastingen in hun jaarrekening.  

 

Of deze wet tot stand komt, hangt af van de vraag of de regeringen van de 

Europese lidstaten dit voorstel overnemen. Als zij het afwijzen dan kiezen zij 

expliciet de kant van de grote ondernemingen. Gelukkig heeft Nederland hier 

als aankomend voorzitter van de EU, in de eerste helft van 2016, grote invloed 

op. 

 

Heeft een jaarverslag niet tot doel om een realistisch beeld te geven van wat 

een bedrijf doet? Heel legitiem dus om van alle beursgenoteerde bedrijven te 

vragen de door hen betaalde belastingen uit de doeken te doen. Niet alles op 

één hoop gooien, maar per land rapporteren zoals wordt geregeld door 

‘Country-by-Country Reporting’. Wij als stakeholders moeten kunnen lezen: 

betaalt dit bedrijf wel of geen belasting? 
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Opvallend in de uitkomst is dat de onderzochte bedrijven allemaal een 

hoofdstuk van hun jaarverslag wijden aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, maar daarin niets melden over belastingen of 

belastingontwijking. Een onderneming zou het predicaat maatschappelijk 

verantwoorde onderneming moeten verdienen door in overleg met 

stakeholders verslagleggingsregels vast te stellen.  

 

Een fair tax keurmerk zoals ze in het Verenigd Koninkrijk al hebben kan hiertoe 

een middel zijn. Laat bedrijven de discussie maar aangaan met actiegroepen en 

vakbonden over hoe het jaarverslag belastingontwijking uit de boeken houdt. 

Een MVO-stempel zoals een fair tax keurmerk motiveert bedrijven om eerlijk te 

rapporteren en de meest agressieve vormen van belastingontwijking 

achterwege te laten. 
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Bijlage 1 

 
De meest gebruikte trucs van multinationals  

Ondanks het ernstige gebrek aan betrouwbare informatie over 

belastingontwijking, zijn de methodes die multinationals gebruiken om 

belasting te ontwijken goed gedocumenteerd. Dit geldt vooral voor 

ontwikkelde landen; er is minder bekend over belastingontwijkingmethodes in 

ontwikkelingslanden. Over het algemeen draaien onderstaande strategieën om 

het verplaatsen van inkomen door multinationals van landen met hoge 

belastingtarieven naar landen met lage belastingtarieven. Hieronder vindt u 

een overzicht van de meest gebruikte trucs waarmee multinationals 

belastingontwijking uit hun jaarverslag houden.  

 

 “Profit shifting”  

Profit shifting wordt gerealiseerd door inkomsten en winsten van operationele 

activiteiten in landen met hogere belastingtarieven te verplaatsen naar 

dochterbedrijven die gevestigd zijn in landen met lagere belastingtarieven.  

 

“Transfer pricing” 

Transfer pricing gaat over het creëren van prijzen voor transacties tussen 

(dochter)bedrijven die deel uitmaken van één en dezelfde multinational. 

Vroeger waren deze transacties vooral gerelateerd aan fysieke producten, maar 

tegenwoordig betalen verschillende dochterondernemingen elkaar ook voor 

andere diensten, bijvoorbeeld intellectueel eigendom of recht op 

ondersteuning door een hoofdkwartier. Transfer pricing is een omvangrijk 

fenomeen: meer dan de helft van alle internationale transacties zijn transacties 

binnen bedrijven. De prijs die voor de transactie betaald wordt, gaat niet naar 

een derde partij, maar blijft binnen de multinational in kwestie. Door deze 

prijzen op te blazen, verlagen bedrijven hun belastbaar inkomen in landen met 

hoge belastingtarieven.  
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 “Corporate debt equity” 

Bij deze strategie verstrekken bedrijven in landen met lage belastingtarieven 

leningen aan dochterbedrijven in landen met hogere belastingtarieven. De 

dochterbedrijven in de laatste moeten rente betalen aan bedrijven in de landen 

met lage belastingtarieven. Doordat over rente minder (of soms vrijwel geen) 

belasting hoeft worden te betaald, worden belastingen in landen met hogere 

belastingtarieven frequent ontweken.  

 

“Payments for intangibles” 

Bij deze strategie maakt een dochterbedrijf in een land met hoge 

belastingtarieven gebruik van immaterieel eigendom, assets, van een tak van 

dezelfde multinational die gevestigd is in een land met lage belastingtarieven. 

Het gaat daarbij om immateriële assets zoals een merknaam, logo, 

technologieroyalty, licenties of patenten. Een dochterbedrijf in het land met 

hoge belastingtarieven betaalt een vestiging in een belastingparadijs voor het 

gebruik van deze immateriële assets. De eerste maakt hierdoor dus minder 

winst terwijl de vestiging in het belastingparadijs vrijwel geen belasting betaalt 

over ontvangen betalingen. Zo wordt enorm veel belastingheffing ontweken. 

 

“Shell holding companies”    

Een multinational vestigt dochterbedrijven (holdings of 

brievenbusmaatschappijen) zonder substantiële activiteiten in een land met 

een uitgebreid internationaal netwerk van belastingverdragen én met lage 

belastingtarieven over dividend. Voorbeelden van dit soort landen zijn België, 

Ierland, Nederland en Zwitserland. Brievenbusmaatschappijen vormen een 

essentieel onderdeel van alle bovenstaande strategieën.  

 

“Hybrid entities” 

Bij deze methode draait het om het verkrijgen van een aftrekkostenpost, 

bijvoorbeeld rente over een lening, tussen twee verschillende landen. Dit 

wordt bereikt door een dual-residence-company op te zetten, wat sommige 

landen toestaan. Meestal zijn Ierland aan de ene kant, en belastingparadijzen 
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als Bermuda, de Kaaimaneilanden en de Bahama’s aan de andere kant 

betrokken bij dit soort constructies. 

 

 “Conduit” 

Hierbij sluist een multinational inkomsten door een land (veelal Nederland of 

Luxemburg) met een zeer gunstig belastingtarief, om belastingheffing in landen 

waar ze werkelijk of vooral actief is te voorkomen. Door deze strategie 

ontstaan onwerkelijke situaties: de conduit-strategie zorgde ervoor dat Cyprus 

in 2010 de grootste buitenlandse ‘investeerder’ in Ruslanden de Britse 

Maagdeneilanden en de op één na grootste ‘investeerder’ in China was. 

 

 “Company-specific tax rulings” 

In sommige landen, waaronder Nederland, Cyprus en Luxemburg, maken 

belastingautoriteiten directe afspraken over belastingtarieven met individuele 

bedrijven. Deze mogelijkheid is voor veel multinationals uitermate 

aantrekkelijk. Het is daarbij één van de beste voorbeelden van de mate waarin 

de internationale tax 'race to the bottom' de spelregels voor belastingbetaling 

door multinationals is gaan bepalen. 

 

“Double Irish with a Dutch Sandwich” 

De Ierse wet schrijft voor dat wanneer een dochteronderneming wordt 

gecontroleerd door managers buiten Ierland, zoals de Caraïben, winsten de 

wereld overgaan zonder dat hier belasting over geheven wordt. Omdat Ierse 

verdragen ervoor zorgen dat er over sommige inter-Europese overmakingen 

geen belasting wordt geheven, kunnen bedrijven nog meer belasting ontwijken 

door de winsten via Nederland terug naar Ierland te sluizen. In Ierland wordt de 

winst gestuurd naar de Caraïben of een ander belastingparadijs. Winsten 

worden hier een lange tijd, buiten het zicht van de autoriteiten, op een 

rekening gezet.  
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Bijlage 2 

 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de externe bronnen, waaruit 
duidelijk werd welke ontwijkingstechnieken de MNC´s toepasten.  
 

 

10 grote multinationals 
 

 
 
 

 
Toegepaste Techniek 

 
Bron 

 
 
 

 

Shell holding companies. 0,2% van het 
geld dat Google door Nederland naar 
belastingvrij Bermuda sluist, blijft achter 
in Nederland. Dankzij deze Nederlandse 
route wist Google volgens journalisten de 
foreign income tax rate over haar 
miljardenwinst tot slechts 2.4% te 
reduceren.  

http://daskapital.nl/
2015/01/zo_veel_sl
uisde_google_vorig
_j.html  

 
 
 
 

 

 Company-specific Tax Rulings. Amazon 
maakte gebruik van een fiscale sluiproute 
via Luxemburg, waardoor ze in andere 
Europese landen als Duitsland en 
Nederland bijna geen belasting betaalde. 
Het is bekend dat Amazon 
dochterbedrijven in Nederland heeft.  

http://www.mo.be/
nieuws/luxembourg
-leaks-legt-geheime-
belastingafspraken-
van-bedrijven-bloot 

 
Double Irish with a Dutch sandwich. In 
parlementaire hoorzittingen in de VS en 
het VK is duidelijk geworden dat Apple 
net als Google gebruik maakt van de 
zogenaamde "Double Irish with a Dutch 
Sandwich"-techniek (zie bijlage 1). Deze 
techniek stelt het bedrijf in staat om 
extreem weinig belasting te betalen over 
haar buitenlandse sales, die ongeveer 
60% van haar totale verkoop beslaan. 

http://www.nytime
s.com/2012/04/29/
business/apples-
tax-strategy-aims-
at-low-tax-states-
and-
nations.html?pagew
anted=all&_r=0 
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Apple's dochterbedrijven in Nederland 
spelen hierbij een cruciale rol.    

 

Shell holding companies. Dankzij 
onderzoekers en tijdens een 
parlementaire hoorzitting in Australië is 
duidelijk geworden dat ook Microsoft 
sinds jaren gebruik maakt van dezelfde 
fiscale sluiproute als Apple en Google. Ze 
betaalt daardoor in Nederland amper 
belasting. De afwezigheid van 
bronbelasting en enorm gunstige 
afspraken in tax rulings zijn wederom de 
belangrijkste verklarende factoren. 

http://www.aph.go
v.au/Parliamentary_
Business/Committe
es/Senate/Economi
cs/Corporate_Tax_A
voidance/Report%2
0part%201/c03 

 
 

 

Payments for intangibles. Volgens de 
NGO Walmart-watch zijn de 
handelsmerken (trademark´s) van 
Walmart ondergebracht in een holding in 
Delaware met slechts enkele 
werknemers. Dit bedrijf heeft hier 
bijzonder gunstige belastingregelingen 
met de overheid getroffen en laat andere 
Walmart filialen betalen voor het gebruik 
van de handelsmerken. Deze filialen 
hebben daardoor hogere kosten en 
betalen dus minder winstbelasting.  

http://walmartwatc
h.com/wp-
content/blogs.dir/2/
files/pdf/tax_avoida
nce_schemes.pdf 

 
 

 

Transfer pricing. Starbucks maakt 
gebruik van een Nederlands 
dochterbedrijf om winsten uit vooral het 
VK onbelast weg te sluizen. Dat doet ze 
door als royalties gepresenteerde winst 
vrijwel onbelast aan het Nederlandse 
dochterbedrijf over te maken, en deze 
vervolgens naar belastingparadijzen door 
te sluizen. In het nauw geraakt door 
negatieve publiciteit heeft Starbucks 
bekend gemaakt voor het eind van dit 
jaar deze praktijken te beëindigen. Dit 
blijkt uit een recentelijk gepubliceerd 
onderzoek van de Europese Commissie.  

http://ec.europa.eu
/competition/elojad
e/isef/case_details.c
fm?proc_code=3_S
A_38374 
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Shell holding companies. Om belasting 
te ontwijken maakt Telefonica gebruik 
van brievenbusmaatschappijen.  

http://www.volkskr
ant.nl/archief/hond
erden-holdings-in-a-
dams-
pand~a3390974/ 

 

Corporate Debt Equity. Uit onderzoek 
van SOMO blijkt dat Eldorado goed, door 
middel van 'intra group lendings', 
winsten van Griekse vestigingen naar 
Nederlandse entiteiten verplaatst. 
Hierdoor wordt er geen belasting betaald 
over EUR 1.7 miljoen die de Nederlandse 
entiteit als rente van de Griekse vestiging 
ontvangt. Bovendien hefften zowel 
Nederland als Griekenland maar zeer 
weinig bronbelasting.  

http://read.somo.nl
/story/fools-gold/ 

 
 
 

 
Shell holding companies. Volgens 
Reindert Dooves, Yahoo's Nederlandse 
fiscalist, betaalt Yahoo slecht 1,35% 
belasting in Nederland. Dit o.a. dankzij 
gunstige tax rulings die worden 
verkregen middels 
brievenbusmaatschappijen.  

http://www.bloomb
erg.com/news/articl
es/2013-01-
23/yahoo-dell-
swell-netherlands-
13-trillion-tax-haven  

 

 

Profit shifting. IBM heeft een Nederlands 
dochterbedrijf dat fungeert als holding 
company voor meer dan 40 IBM takken 
wereldwijd. Hierdoor had het 
Nederlandse dochterbedrijf in 2013 
officieel 205.000 mensen in dienst, bijna 
de helft van haar wereldwijde 
personeelsbestand; het werkelijke aantal 
werknemers ligt uiteraard vele malen 
lager. Via deze constructie worden 
kosten en winsten verdeeld en hierdoor 
ontloopt IBM talloze belastingen elders, 
terwijl ze ook in Nederland weinig 
belasting betaalt. 

http://www.bloomb
erg.com/news/articl
es/2014-02-03/ibm-
uses-dutch-tax-
haven-to-boost-
profits-as-sales-slide 
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10 grootste Nederlandse 
bedrijven 

 

 
 
 

 
Toegepaste Techniek 

 
Bron 

 
 
 

 

Opgeblazen belastingdruk in jaarverslag. 
In het jaarverslag rapporteert shell een 
belastingdruk van 48%, op basis van 
geconsolideerde financiële statements. 
Echter, uit onderzoek blijkt dat door de 
consument betaalde "sales taxes, excise 
duties and similar levies" ook zijn 
geincludeerd. Deze vormen 76% van de 
gerapporteerde effective tax rate, 
waardoor de werkelijke belastingbetaling 
waarschijnlijk een stuk lager ligt.  

Payments to 
governments, 2014 
http://www.shell.co
m/global/environm
ent- 

 

 

Hybrid entities. Uit de geconsolideerde 
financiële verslaglegging blijkt dat Vitol –
3,03% belasting betaalt. De brutowinst is 
dus hoger dan de nettowinst, wat 
verschillende redenen kan hebben. In het 
geval van Vitol gaat het waarschijnlijk om 
tax credits waar het bedrijf in 
verschillende landen aanspraak op kan 
maken. Daarbij rapporteerde de Britse 
krant The Telegraph dat de Britse tak van 
Vitol over belastingschema's beschikte 
(Employee Benefit Trusts) waardoor haar 
werknemers bijna geen belasting 
betalen.  

http://www.telegra
ph.co.uk/finance/ne
wsbysector/energy/
oilandgas/9771537/
Oil-trader-Vitol-in-
talks-over-tax-
avoidance-bill.html 

 

Volgens de geconsolideerde financiële 
statements betaalt Airbus 21,62% 
inkomstenbelasting. Het verschil zit 
mogelijk in het includeren van deferred 

- 
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tax, terwijl het duidelijk is dat het 
werkelijke percentage uiteindelijk lager 
zal liggen. 

 
Op een aparte website geeft Unilever per 
werelddeel inzicht in de belasting die zij 
afdraagt. Wanneer we deze cijfers 
vergelijken met de operaties per regio, 
dan valt het op dat Unilever ondanks 
haar substantiële operaties in Europa 
hier minder afdraagt.   

https://www.unilev
er.com/sustainable-
living/what-
matters-to-
you/tax.html 

 

 Shell holding companies. Aegon heeft 
een middelmatige score in een 
onderzoek van de eerlijke bankwijzer 
naar belastingontwijking. Enerzijds 
brengt dit onderzoek Aegon in verband 
met belastingontwijking, omdat zij veel 
dochterondernemingen in 
belastingparadijzen heeft. Anderzijds zou 
Aegon belastingontduiking faciliteren.  

http://eerlijkegeldw
ijzer.nl/media/1057
/2014-09-
praktijkonderzoek-
dutch-banks-tax-
avoidance.pdf 

 
- - 

 
 

 

 Shell holding companies. Net als Aegon 
scoort ING middelmatigin een onderzoek 
van de eerlijke bankwijzer naar 
belastingontwijking. Enerzijds brengt dit 
onderzoek ING in verband met 
belastingontwijking, omdat zij veel 
dochterondernemingen in 
belastingparadijzen heeft. Anderzijds zou 
ING belastingontduiking faciliteren. 

http://eerlijkegeldw
ijzer.nl/media/1057
/2014-09-
praktijkonderzoek-
dutch-banks-tax-
avoidance.pdf 

 
Corporate Debt Equity. In 2013 berichtte 
de financiële Telegraaf over het feit dat 
Ahold gebruikmaakt van een Zwitserse 
belastingroute. Al in 2002 gaf Ahold toe 
gebruik te maken van een 
financieringsholding die het bedrijf 
leningen verstrekt en in de Zwitserse 
kantons nauwelijks belast wordt.  

http://www.telegra
af.nl/dft/21593630/
__Zwitsers_fiscaal_
klimaat_geliefd__.h
tml  

 

Payments for intangibles. Ikea betaalt 
±3,5% winstbelasting. Deze lage afdracht 

http://www.fastcod
esign.com/3035734
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weet Ikea te realiseren via twee 
Nederlandse routes: een non-
profitorganisatie ter bevordering van 
design en architectuur, en een IP-
holding. Een klassiek voorbeeld van de 
belastingontwijkingpraktijken die de 
onderzochte bedrijven erop nahouden.  

/infographic-of-the-
day/ikea-is-a-
nonprofit-and-yes-
thats-every-bit-as-
fishy-as-it-sounds 

 
- - 


