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Ons vestigingsklimaat verdient 
een positiever sentiment

Over de vraag of Nederland een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat heeft, lopen de meningen 
uit een. Als u het aan mij vraagt, beantwoord ik 
die vraag met ja. Ruim tien jaar geleden stond 

ik met mijn gezin voor de persoonlijke afweging of een ver-
huizing vanuit Londen naar Nederland een serieuze optie 
was. En hoewel Londen voor iemand in de financiële 
industrie niet minder dan het walhalla is, viel de keuze voor 
Nederland als vestigingsland op grond van een mix van 
overwegingen positief uit. En dat is een goede keuze 
gebleken! 

Anno 2022 is het onderwerp vestigingsklimaat een hot 
topic. Half februari meldde de Netherlands Foreign 
Investment Agency (NFIA) dat we het fantastisch doen 
als het gaat om het aantrekken van internationale 
bedrijvigheid. Maar liefst 423 buitenlandse onder-
nemingen kozen in 2021 voor Nederland, ruim meer 
dan de 305 van een jaar eerder. Met de buitenlandse 
belangstelling was maar liefst € 2,3 miljard aan 
investeringen gemoeid, bij elkaar goed voor 
13.400 banen. 

In een ander bericht dat ongeveer op hetzelfde 
moment de publiciteit haalde, relativeerde 
oprichter Adriaan Mol van fintech Mollie een 
juichende quote van prins Constantijn, ver-
bonden aan Techleap.nl, over Amsterdam als 
‘waardevolste techstad van Europa’.  
Volgens Mol gaat er juist veel talent verloren 
aan techbedrijven buiten Nederland, omdat 
onze beloningsregels onvoldoende concurre-
rend zijn en de regelgeving voor fintechs te 
streng. 

Er zijn diverse ranglijstjes waar we hoog op staan, al dan niet 
gewild. Ingrid Thijssen (VNO-NCW) heeft het verderop in dit 
magazine over het vooralsnog goed scoren van Nederland op 
wereldwijde ranglijsten over het vestigingsklimaat. Daaren-
tegen betreurt dr. Ton Daniels de onterechte positie van 
Nederland op ranglijsten voor agressieve tax planning. Daar 
krijgt Nederland kritiek op. Het zijn dezelfde criti casters die het 
relatieve hoge aantal hoofdkantoren in Nederland aan grijpen 
om ons land weg te zetten als brievenbus samen leving. Ik sluit 
me liever aan bij het standpunt van Auke Leenstra (Citi) over 
hoofdkantoren: “In een kennis economie gaat het niet om waar 
je fabriek staat, maar waar de besluiten worden genomen (…) 
Dit biedt lokale kansen voor veel hoogwaardige economische 
activiteit.” Kijk, daar heeft het vestigingsklimaat iets aan. 

In het verlengde daarvan zou ik willen pleiten voor een flinke 
sfeerverandering, mede gelet op de observatie van Marc ter 
Haar (American Chamber of Commerce). Hij zegt: “Er is in 
Nederland een negatieve sfeer ontstaan rondom alles wat met 
grote bedrijven te maken heeft en dat ontgaat buitenlandse 
investeerders niet.” Laten we niet blijven hangen in retoriek 
over vermeende agressieve tax planning, terwijl we tegen-
woordig fiscaal net zo aantrekkelijk zijn als Duitsland, een 
land dat niet bekend staat als attractief op fiscaal vlak. 
Hopelijk be reiken we zo dat in de politiek en de maatschappij 
een meer positief sentiment over ons vestigingsklimaat de 
boventoon gaat voeren. Zoals ik dat terugzie in de campagne 
‘Invest in Holland’ van de hiervoor al genoemde NFIA. 
Daarin wordt letterlijk het oranje tapijt voor buitenlandse 
bedrijvigheid uitgerold. Een voorbeeld dat navolging verdient.

Ik wens u veel leesplezier toe met deze editie van Eye on 
Finance en hoop dat wij met elkaar kunnen bijdragen aan  
a better working world. •

Bas Breimer   
Partner EY Tax
T +31 (0)6 2908 3937
E bas.breimer@nl.ey.com
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We zijn ook goed bereikbaar, mede te 
danken aan het sterke netwerk aan 
verbindingen dat met name Schiphol 
biedt. Die waarde wordt in discussies 
over Schiphol nog weleens uit het oog 
verloren. En zo kan ik nog talloze 
positieve zaken noemen. Vaak gaat het 
ook om de aanwezigheid van een net-
werk van relevante partijen om een 
bedrijf heen. ASML is een duidelijk voor-
beeld: dat bedrijf doet het juist hier  
zo goed, omdat de hele supply chain 
eromheen zich sterk blijft ontwikkelen 
en talent aantrekt.

“In mijn verschillende rollen is ons 
vestigingsklimaat vaak een belangrijk 
onderwerp. Het is zaak om daar van  uit 
een breed perspectief naar te kijken, 
breder dan alleen de fiscale faciliteiten 
waar de media veel aandacht voor 
hebben. Nederland heeft dan echt 
een aantal zaken om trots op te zijn.  
Jong talent wil zich hier graag vestigen, 
want velen ervaren Nederland als een 
prettig land om te leven, met goede 
universiteiten. Nederland staat ook 
bekend als een land met een krachtige 
digitale infrastructuur en een bevolking 

die nieuwe technologie snel omarmt. 
Dit maakt ons ook een mooie ‘test-
markt’ voor nieuwe technologie en 
bedrijven als LinkedIn en Uber maken 
daar graag gebruik van. 

Waarom ons pensioen-
vermogen het  

goud voor scale-ups is
Simone Brummelhuis is, samen met Laura Rooseboom, oprichter van Borski Fund,  

een venture-capitalfonds met een focus op groeikapitaal voor vrouwelijke oprichters en managers. 
Daarnaast vervult ze meerdere commissariaten, onder meer bij Royal Schiphol Group.  

Meer kapitaal voor scale-ups is van groot belang voor een vestigingsklimaat waarmee Nederland 
internationaal het verschil maakt, vertelt ze in gesprek met Jennifer van Eekelen van EY.

Fotografie Maria Cavali

Van vooroordeel naar vooruitstrevend 
•  Er is veel goed nieuws over het Nederlandse vestigingsklimaat, maar het voornaamste probleem zit 

bij scale-ups die in Nederland moeite hebben om kapitaal aan te boren om hun ambities waar te maken.
•  Pensioenfondsen kunnen een belangrijke rol spelen en daarmee twee vliegen in één klap slaan: 

bijdragen aan maatschappelijk zinvolle innovaties én aan een beter vestigingsklimaat.
•  Vrouwelijke ondernemers staan nog steeds op achterstand bij het vinden van kapitaal (funding gap, 

innovation gap en vermogensgap). Dat berust onder meer op vooroordelen onder investeerders.
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Als voorbeeld kunnen pensioenfondsen  
inves teren in bedrijven die met innovaties  
aan een betere gezondheid werken: dat past 
perfect bij hun maatschappelijke functie. 
Sterker nog, als we dat niet doen, dan riskeren 
we het scenario dat we straks allemaal heel  
rijk én heel ongezond zijn. Het maakt al een 
enorm verschil als binnen kort slechts één 
procent van het pensioen vermogen zijn weg 
naar scale-ups vindt.

En als we toch gerichter investeren, dan kunnen 
we ook mooi de investeringskloof aanpakken 
tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. 
Want vrouwen staan nog steeds op achterstand 
bij het aantrekken van kapitaal. Dat valt niet los 
te zien van brede maat schappe lijke ontwikke-
lingen. Als je de afgelopen eeuw in grove houts -
kool schetsen neerzet, dan zie je eerst de 

dominantie van familie-
bedrijven waarin vrijwel 
altijd een man de lakens 
uitdeelde. Eind vorige 
eeuw stonden corporates 
centraal, de grote inter-
nationaal opererende 
bedrijven waar het 
manage ment ook vaak 

grotendeels uit mannen be stond. En nu zijn we 
aan ge komen in een tijd waarin onder nemer schap 
– en de bij behorende start upscene – een grote 
rol speelt. Ook daarin is weer sprake van een 
man nelijke cultuur. En meer algemeen is dat in 
onze maat schappij het geval. Medicijnen worden 
ont  wikkeld voor mannen, veiligheidsmaat regelen 
voor auto’s ook. Onze hele samenleving is af-
gestemd op mannen. 

Onderzoek laat er geen misverstand over 
bestaan: bedrijven geleid door een divers team 
presteren aanzienlijk beter, zowel financieel als 
qua innovatiekracht. Maar investeerders zijn 
toch vaak huiverig om te investeren in bedrijven 
die zijn opgezet door vrouwen, vanuit (onbe-
wuste) vooroordelen, omdat ze gevangen zitten 
in stereotyperingen over succes of omdat de 
inno vatie gericht is op vrouwen en daardoor  
de urgentie onbekend is. Maar kijk je naar de 
kansen van innovaties die mede door vrouwe-
lijke onder nemers zijn bedacht, dan zou je die 
juist moeten pakken.”

Maar er zijn ook verbeterpunten. De oververhitte 
huizenmarkt is een serieus probleem en kan 
buitenlands talent weerhouden om hierheen te 
trekken. Ook het verstrekken van optie rechten 
aan werknemers is erg duur en ingewikkeld. 
Gelukkig lijkt deze na jaren van discussie einde lijk 
op de schop te gaan. Verder zie ik ook pijnpunten 
op het vlak van compliance. Voor kleinere start-
ups in de fintechsector is het soms erg lastig 
om te voldoen aan het uit ge breide stelsel van 
wet- en regelgeving dat op onderdelen strenger 
is dan in andere landen. 

Maar het belangrijkste verbeterpunt is het aanbod 
van kapitaal voor scale-ups, een belangrijke voor-
waarde voor groei en dus ook om voldoende hoog-
waardig talent aan je organisatie te binden. Er is 
in Nederland genoeg kapitaal beschikbaar voor de 
eerste investeringsrondes in startups, maar zodra 
ze in de volgende fase komen, 
wordt dat een stuk lastiger.

Op dat punt ziet de 
Amerikaanse markt er heel 
anders uit. Grofweg komt  
het kapitaal daar voort uit 
drie bron nen. De eerste bron 
is endowments, donaties uit 
fondsen. Die kennen we hier niet. De tweede 
bron wordt gevormd door tech onder  nemers die 
hun bedrijf hebben verkocht, affiniteit hebben 
met de wereld van technologieën en doorgaan 
als investeerder. Die bron zien we in Nederland 
ook voorzichtig ontstaan nu een eerste 
generatie tech onder nemers zijn bedrijf heeft 
verkocht en al dan niet via family offices in een 
volgende generatie investeert. 

De derde geldstroom komt uit de hoek van 
institutionele investeerders en – meer specifiek 
– pensioenfondsen. Nederland beschikt over 
enorme pensioenpotten en dit biedt een grote 
kans om wat te doen aan het gebrek aan kapitaal 
voor scale-ups. Een deel van het pensioengeld 
stroomt nu via onder meer fund of funds-con-
struc ties naar deze groep, maar verhoudings-
gewijs te weinig. Om dat te veranderen, moeten 
we met een andere bril naar ons pensioen-
vermogen kijken en onszelf de vraag stellen: hoe 
kunnen we met dat geld een positieve bijdrage 
aan de maatschappij leveren? 
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Nee, de American Chamber of Commerce is niet – zoals 
sommigen denken – de Amerikaanse KvK. En nee, de 
American Chamber of Commerce lobbyt ook niet voor 
individuele Amerikaanse partijen. Wat ze wel doet: de 
belangen behartigen van het Amerikaanse bedrijfsleven  
als geheel. Marc ter Haar ziet in de praktijk hoe zijn leden 
mixed feelings hebben over het Nederlandse vestigings-
klimaat. “Als een bedrijf afwegingen maakt over nieuwe 
activiteiten in Europa, dan staat Nederland meestal wel  
in de top van voorkeuren. Er gaat een heleboel goed. 
Tegelijkertijd wordt er met argwaan gekeken naar discussies 
over bijvoorbeeld de dividendbelasting, bonussen voor 
bankiers en dergelijke. Er is in Nederland een negatieve 
sfeer ontstaan rondom alles wat met grote bedrijven te 
maken heeft en dat ontgaat buitenlandse investeerders 
niet.”

Magneet voor talent
In die vijandige sfeer is het voor een politicus niet bon ton om 
het belang van die grote bedrijven voor de hele Nederlandse 

economie onder de aandacht te brengen. En dat is een 
probleem, want dat belang is vaak groter dan verondersteld. 
Vestigt een groot bedrijf zich in Nederland, dan is er volgens 
Ter Haar een niet te onderschatten spin-off op alle eco no-
mische activiteiten. “Van de lokale broodjeszaak tot zakelijke 
dienstverleners, zoals advocaten en accountants. En kijk 
bijvoorbeeld eens naar het effect van het Europees Genees-
middelenbureau (EMA – European Medicines Agency), die na 
de brexit vanuit Londen verhuisde naar de Amsterdamse 
Zuidas. Dat blijkt nu echt een magneet voor buitenlandse 
bedrijven, allemaal op zoek naar talent met specialistische 
expertises, maar straalt ook in bredere zin enorm uit.”

Sterk in soft
Dat spin-offeffect geldt onverkort voor grote financiële 
instellingen. Nederland wist maar beperkt te profiteren van 
de brexit die voor veel financiële instellingen in Londen tot 
een heroverweging over de vestigingsplaats leidde. Ter Haar 
wijst er daarbij op dat we eigenlijk niet goed weten wat we 
hadden kunnen binnenhalen met een beter klimaat.  

“Een belangrijke factor in de vestigings-
keuze is zonder meer de aanvullende 
regelgeving die Nederland heeft op 
salarissen van bankiers. Dat schrikt 
af, evenals de genoemde negati vi teit 
rondom banken in het publieke debat. 
Maar we weten eigenlijk niet hoe 
Nederland het had gedaan als het 
klimaat vriendelijker was geweest.  
In algemene zin zie ik dat Frankfurt het 
goed doet en ook blijft doen, verwacht 
ik. Ook zien we dat Ierland een grote 
aantrekkings kracht heeft, met een 
aantrekkelijk regime voor wetgeving en 
fiscaliteit. Tegelijkertijd doen we het 
op het vlak van talent in Nederland 
weer beter dan Ierland. Eigenlijk is dat 
de grote lijn: op harde factoren, zoals 
wetgeving, doen we het misschien wat 
minder ten opzichte van het buiten land, 
maar op softe aspecten juist beter. 
Denk aan de toegang tot divers talent.”

Grote veranderingen
Ter Haar benadrukt dat zijn organisatie 
niet tot doel heeft om aan de zijlijn 
kritiek te leveren in de hoop dat het 
daarmee beter wordt. De American 
Chamber of Commerce gaat ook na-
drukkelijk met organisaties en politici 
in gesprek om tot meer verbinding te 
komen. Juist die verbinding is volgens 
hem nodig in een tijd waarin op veel 
terreinen sprake is van grote ver ande-
ringen. Alle beleidsmakers zijn op hun 
terrein – van fiscaliteit en ruimtelijke 
ordening tot duurzaamheid – met goe-
de dingen bezig. Maar dat kan alleen 
een succes worden als ze naadloos op 
elkaar zijn afgestemd. “Vraagt de maat-

“Politieke 
verrassingen 

zijn funest 
voor het  

vertrouwen”

schappij bijvoorbeeld dat Nederland 
qua duurzaamheid voorop moet lopen, 
dan is dat wat ons betreft prima en ook 
hard nodig. Dat biedt namelijk ook 
kansen. Maar dat vergt dan ook af-
wegingen over financiële consequenties 
en internationale context.” 

Opportunisme
Nederland zit in een fase waarin het ver-
trouwen in de politiek laag is en waarbij 
er vaak sprake is van opportunisme in 
de omgang met grote bedrijven.  
Denk aan discussies rondom banken, 
maar ook rondom multinationals als 
Shell, Unilever en Boskalis. Maar ver-
geet ook niet de (onverwachte) ver-
hoging van de winstbelasting waarover 
werkgeversvereniging VNO-NCW 
opmerkte dat het bedrijfsleven niet 
‘de pinautomaat van de politiek’ moet 
zijn. Verwacht Ter Haar dat er met de 
komst van een nieuw kabinet ruimte 
komt voor meer stabiliteit, en daar-
mee ook meer vertrouwen? 
“Stabiliteit is het aller belangrijkste 
voor investeerders, want ze houden 
niet van verrassingen. Ik hoop dat het 
nieuwe kabinet die sta biliteit waar-
maakt. Het is een kabinet met kundige 
mensen, maar ook met maar liefst 
twintig ministers. En daar mee neemt de 
noodzaak toe om al die beleids terreinen 
goed te verbinden. We hebben echt 
een integrale visie nodig.”

Duizend parkeerplekken
Tot slot. Ter Haar zit ongeveer een jaar 
in zijn rol en heeft tijd gehad te door-

gronden wat het Amerikaanse perspec-
tief is op Nederland. Wat verraste hem? 
“Ik heb een aantal jaar in Amerika 
gewoond en ook daar een deel van 
mijn studie gedaan, dus ik was niet echt 
verrast. Maar in algemene zin moeten 
we ons realiseren dat onze maat schap-
pe lijke context wezenlijk anders is dan 
de Amerikaanse. Dat moeten we goed 
uitleggen. Neem het arbeidsrecht:  
de gemiddel de Amerikaan heeft geen 
idee hoe dat bij ons in elkaar steekt. 
Dat geldt ook voor andere terreinen. 
Een tijdje geleden had ik te maken met 
een partij die overwoog zich hier te 
vestigen en terloops opmerkte duizend 
parkeerplekken nodig te hebben.  
In Ohio is dat een heel normaal ver-
zoek, hier ligt dat net even anders.”

Marc ter Haar is Executive Director van de American Chamber of Commerce. In gesprek met 
Bas Breimer van EY pleit hij voor een meer integrale visie op het Nederlandse vestigings-
klimaat. “Met meer verbinding tussen beleidsdomeinen, maar ook op Europees niveau.”

Weten waar je aan toe bent
Buitenlandse investeerders 
houden niet van verrassingen, 
stelt Marc ter Haar van de 
American Chamber of Commerce. 
Ze hechten dan ook aan een 
klimaat met politieke stabiliteit. 
Zeker in een tijd met grote uit-
dagingen op zo veel verschillende 
gebieden is het essentieel om 
beleidsterreinen te verbinden met 
een overkoepelende visie. 
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digitale economie. Het gaat overigens 
niet alleen om platforms als eBay, 
Amazon en Bol.com. Ook aanbieders 
als Airbnb, Uber en Deliveroo vallen 
onder de nieuwe richtlijn. Bedoeling 
is dat DAC7 met ingang van 1 januari 
2023 in Nederland in werking treedt, 
en een jaar later gevolgd door DAC8.

Nog veel vraagtekens 
DAC8 is een uitbreiding van DAC2, de 
richtlijn voor de automatische uitwisse-
ling van gegevens van rekeninghouders 
door financiële instellingen op basis van 
de ‘Common Reporting Standard’ van de 
OESO. Deze nieuwe regel geving brengt 
ook rekeninghouders van e-money en 
cryptovaluta onder dit regime. Volgens 
fiscalist Lu-Shen Qua van EY is de 
nieuwe regelgeving nog omgeven met 
veel vraagtekens. “Voor DAC8 is het bij-
voorbeeld nog geen uitgemaakte zaak 
wie de gegevens over rekeninghouders 
moet verzamelen. Het ligt voor de hand 
dat dit geldt voor crypto exchanges en 

De bestaande set van zes 
richt lijnen voor de admini-
stra tieve samenwerking 
tussen EU-lidstaten (Direc-

tives on Administrative Cooperation, 
kortweg DAC’s) wordt uitgebreid met 
twee nieuwe richtlijnen: DAC7 en DAC8. 
Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de 
‘Model Rules for Reporting by Platform 
Operators with respect to Sellers in 
the Sharing and Gig Economy’ van de 
OESO. De Europese Commissie legt op 
grond van deze richtlijnen operators 
van online platforms de verplichting 
op om gegevens over de inkomsten 
van aanbieders op hun platforms te 
verzamelen en te rapporteren aan  
de belastingdienst. Hierdoor kunnen 
EU-belastingdiensten informatie met 
elkaar uitwisselen. 

Meer zicht
De richtlijnen geven de EU-fiscale 
auto riteiten meer zicht op een tot nu 
toe overwegend grijs gedeelte van de 

wallet providers, maar mogelijk ook voor 
andere partijen.” 

Privacy
Volgens Qua zijn er ook voor DAC7 nog 
onduidelijkheden. Hij wijst op bestaande 
zorgen over privacy en een eerlijk level 
playing field. “Als bijvoorbeeld de vele niet-
Europese online platforms zich niet vrij-
willig registreren, wat dan? Om te kunnen 
handhaven, moet je ze toch eerst op het 
spoor komen,” aldus Qua. Hij sluit ove ri-
gens niet uit dat er op grond van de voor-
gestelde ATAD3 (Anti-tax Avoidance 
Directive 3)-regel geving rond belasting-
ontwijking ook nog een DAC9 in het vat zit: 
een richt lijn voor de automatische infor-
matie-uitwisseling door belastingdiensten 
over brievenbusfirma’s. 

Lu-Shen Qua
Senior Manager EY Customer Tax  
and Operational Reporting Services 
T +31 (0)6 2125 2105
E lu-shen.qua@nl.ey.com

Nieuwe richtlijnen van de Europese Commissie moeten de belastingdiensten
van de EU-lidstaten meer zicht bieden op de verdiensten via online platforms

en met nieuwe valuta, zoals e-money en cryptovaluta.

EU breidt uitwisseling
financiële  

gegevens verder uit Dat de keuze op het thema duurzaamheid viel,  
is volgens Bram van Sunder (verantwoordelijk 
partner van de EYe on-cyclus) niet toevallig. 
“Onlangs erkende het onafhankelijke onderzoeks-

bureau Verdantix EY als de wereldwijd toon aan gevende 
advies firma op het gebied van sustainability vraag stukken. 
Daar zijn wij vanzelfsprekend heel trots op,” zegt Van Sunder, 
“maar het daagt ons ook uit om die hoogwaardige kennis 
te delen. In aansluiting op de agenda van onze klanten leidt 
dat tot de vraag: hoe kunnen financiële instellingen de 
duurzaamheidsdiscussie gebruiken om te transformeren  
op een manier waarmee ze langetermijnwaarde creëren? 
Daarmee verbinden we het duurzaamheidsvraagstuk met 
een aspect dat maatschappelijk snel aan relevantie wint.”

De bekende EYe on-dagen voor de financiële  
sector krijgen een nieuwe opzet. Voortaan kiest  

EY voor een thematische benadering.  
Voor 2022 is ‘duurzaamheid’ het sleutelwoord. 

Duurzaamheid centraal 
in nieuwe opzet EYe on-dagen

Gecombineerd event
De nieuwe opzet van de EYe on-dagen komt dit jaar tot 
uiting in een gecombineerd evenement voor banken en 
verzekeraars: EYe on Banking & Assurance, dat op 17 mei 
plaatsvindt. Op 10 mei vinden EYe on Pensions en EYe on 
Asset Management plaats. In alle events besteden we ruim 
aandacht aan duurzaamheid, belooft Van Sunder. Wat in 
de nieuwe opzet in ieder geval niet verandert, is het hoge 
niveau van de bijeenkomsten met vooraan staande sprekers 
uit binnen- en buitenland. Ook houdt hij de mogelijkheid 
open dat de EYe on-cyclus in de toekomst wellicht een ge-
zamen lijk evenement voor onder andere Banking, Insurance 
en Pensions wordt.

Bram van Sunder
Partner EY Financial Services 
T +31 (0)6 2125 2764
E bram.van.sunder@nl.ey.com

Groepstoezicht
In september 2021 nam ook de  
Euro pese Commissie een voorstel voor 
nieuwe Solvency II-regels aan. Deze 
nieuwe regels moeten investeringen 
door Europese (her)verzekeraars 
vergroten én de politieke prioriteiten 
van de EU ondersteunen. Maar de 
vraag is nu: in hoeverre wijken de 
voorgestelde VK-regels af van de EU 
Solvency II-wet- en regel geving? 
Duidelijk is wel dat het equivalentie-
vraagstuk langer op zich laat wachten, 
met als gevolg dat de Europese toe-

Aanvankelijk wilde de Europese Com-
missie het toezicht in het Verenigd 
Koninkrijk (VK) als equivalent verklaren. 
Maar dit besluit blijft voorlopig uit. 
Het VK gaf in het verleden welis waar 
aan naar equivalentie te streven, 
maar lijkt nu de Solvency II-wetgeving 
te willen aanpassen. Deze beoogde 
hervorming staat in het VK bekend  
als ‘Investment Big Bang’. Doel van  
de regering van Boris Johnson is  
om verzekeraars meer ruimte voor 
investeringen te bieden, zonder het 
risico voor polishouders te vergroten.

Europese financiële instellingen die in het verleden voor hun toezicht werden 
gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk, kunnen te maken krijgen met aanvullende eisen 

van Europese toezichthouders.

Equivalentie voor VK-toezicht verder weg?
‘Investment Big Bang’ verzekeringsmaatschappijen

zicht houders het VK-(groeps)toe zicht 
op in de EU gevestig de financiële 
instellingen niet erkennen. Daardoor 
kan een Europese toe zicht houder 
verzekeraars verantwoordelijk stellen 
om een entiteit in te richten die uit-
sluitend bedoeld is voor groeps toezicht. 

Jennifer van Eekelen
Associate Partner EY  
Financial Services 
T +31 (0)6 2908 4758
E jennifer.van.eekelen@nl.ey.com
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Dzanis: “In wezen gaat het om onze 
fundamentele overtuiging dat beleggers 
gecompenseerd moeten worden voor 
de risico’s die ze nemen – in alle markt-
omgevingen en in elke beleggings-
strategie. Om deze belofte waar te 
maken, zijn we innovatief in onze aan-
pak en sterk op het gebied van duur-
zaam heid. Hierin hebben we al ruim 
dertig jaar ervaring, een belangrijke 
factor voor onze beleggingsstrategie. 
We ontwikkelen op maat gemaakte 
producten en diensten op basis van 
gedegen onderzoek, en in Nederland 
vaak in nauwe samenwerking met onze 
klanten. Innovatie zit in ons DNA.”

honderd procent. Ook nu bedraagt de 
groei nog steeds dubbele cijfers. 

Wat is de belangrijkste drijfveer achter 
uw Nederlandse succes? 

Met een beheerd vermogen van 1,3 
biljoen dollar is Northern Trust Asset 
Management uitgegroeid tot een bedrijf 
dat je simpelweg niet kan missen.  
Een van de groeipijlers in de EMEA-regio 
was de introductie van een Nederlandse 
fiscale beleggingsinstelling in de vorm 
van een FGR (Fonds voor Gemene 
Rekening). Een gewaagde zet: veel 
marktwatchers hadden niet verwacht 
dat een Amerikaanse vermogens-
beheerder een Nederlandse fiscale 
beleggingsinstelling zou opzetten én 
zo succesvol zou zijn in de EMEA-
markten. In de eerste jaren bereikte 
het platform groeicijfers van meer dan 

“Nederland is een 
vruchtbare proeftuin 

voor innovaties”
Sinds 2010 heeft Northern Trust Asset Management een vestiging in Amsterdam  

voor haar EMEA-activiteiten. Marjon Koster van EY interviewt  
Marie Dzanis (Head of Northern Trust Asset Management EMEA) en  

Gerard van Leusden (Head of Sales, Northern Trust Asset Management EMEA).  
“Veel van onze Nederlandse klanten houden van pionieren en innoveren,  

wat goed met onze strategie resoneert.” 

Thuisbasis Amsterdam
Northern Trust Asset Management ziet Amsterdam als een belangrijke 
EMEA-markt, omdat de Nederlandse beleggingsmarkt aansluit bij hun 
innovatiedrang. Maar dat niet alleen: de Nederlandse fiscale beleggings
 instelling kan ook in andere EMEA-landen worden toegepast. 
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is een uitstekende 
plek om  
nieuwe trends  
te identificeren

“



Marie Dzanis Gerard van Leusden

gen. Toen liepen wij daar al op vooruit. We streefden 
middels onze beleggingsstrategieën naar een positief 
perspectief door echt impact te maken op duur-
zaamheid.”

Dzanis: “Climate Risk is al vele jaren een onderdeel 
van onze Capital Market Outlook en onze toekomst-
gerichte beoor delingen. In 2022 is dit het nieuwe 
normaal. We willen graag op de hoogte blijven van 
relevante ontwikkelingen en beseffen dat de beleg-
gingsgemeenschap een grote rol speelt bij het 
behalen van de klimaatdoelen. Daarom nemen we 
deel aan lokale en wereldwijde platforms en comités 
om een diep gaand inzicht te krijgen in de implicaties. 
En die vertalen we weer naar onze beleggingen. 
Ook hiervoor biedt de Nederlandse omgeving uit-
stekende mogelijkheden; onze beleggers werken 
daarbij graag met ons samen. Als we over tien of 
twintig jaar nog relevante oplossingen willen hebben, 
moeten we nu al begrijpen wat belangrijk is voor 
de komende generaties. Zíj zullen met hun hart 
investeren.”

Al met al staat u positief tegenover het Nederlandse 
vestigingsklimaat. Welke andere factoren zijn 
doorslag gevend om Amsterdam als belangrijke 
markt te behouden?

Van Leusden: “Met de opzet van het FGR-fonds-
platform in 2015 konden we het Nederlandse 
belastingregime gebruiken voor fiscale beleggings-
instellingen. We kunnen deze unieke propositie ook 
toepassen voor investeerders in andere EMEA-
landen. Nogal wat Europese Northern Trust Asset 
Management-innovatie is hier eigenlijk begonnen.

Waarom kozen jullie voor Amsterdam als 
belangrijke markt voor Northern Trust Asset 
Management in de EMEA-regio?

Dzanis: “Wij waren altijd al zeer toe ge wijd aan 
duurzaam beleggen, en uit onze EMEA-
marktanalyse bleek dat Nederland voorop loopt in 
duurzaam heidsontwikkelingen: een belangrijke 
markt om onze producten en diensten verder te 
ontwikkelen. Veel professio nals hebben de juiste 
capaciteiten en staan te popelen om die verder te 
ont wikkelen, zoals lichtgroene tot donker  groene 
benchmarks. Simpel gezegd: de proeftuin voor 
onze beleggings innovaties is in Nederland zeer 
vrucht baar.”

Dzanis: “Maar om in EMEA-markten succesvol te 
zijn, moeten we ook lokaal aanwezig zijn; niet slechts 
met een aan pak op afstand. We moeten proeven 
en voelen wat er in deze markten gebeurt. We ont-
dek ten dat Amsterdam een uitstekende plek is om 
nieuwe trends te identificeren en onze innovatieve 
beleg gingsoplossingen te testen.”

Van Leusden: “In Nederland hebben ook insti-
tutio nele be leg gers een vrij sterke ondernemers -
menta li teit. Dit komt, denk ik, door de typische 
lokale markt met geavanceerde beleggers, zoals 
pensioen fondsen. Anders dan in veel andere landen 
zijn die op zoek naar ervaring, authenticiteit en een 
langdurige relatie met hun vermogensbeheerder.”

U zei dat Northern Trust altijd innovatief is geweest 
op het gebied van duurzaamheid. Kunt u daar iets 
specifieker over zijn? 

Van Leusden: “Duurzaamheid staat tegenwoordig 
in veel beleggingsstrategieën centraal. Dat was heel 
anders toen we in 2010 met onze Nederlandse 
activiteiten begonnen. Veel fondsbeheerders volg den 
gewoon een op uitsluiting gebaseerde benade ring, 
simpelweg door niet in bepaalde bedrijven te beleg -

Nederlandse beleggers hebben ook een zeer 
grondig duediligence-proces voor onze toewijding 
aan de ESG. De due diligence richt zich niet alleen 
op de belegging zelf, maar ook op de operationele 
en governanceaspecten voor onze ESG-strategie 
en -processen. Door samen te werken met onze 
klanten krijgen we meer inzicht in hun behoeften 
en wensen.”

In de afgelopen decennia is de financiële gemeen
schap geconfronteerd met een tsunami aan regels 
en voor schriften, bijvoorbeeld voor antiwitwassen, 
cybersecurity en uit besteding. Bovendien snakken 
toezichthouders naar gedetailleerde informatie.  
Het Nederlandse regime wordt vaak als strenger 
gezien dan  dat van andere landen. Hoe kijkt u 
daar tegenaan?

Van Leusden: “Regelgeving bekijken we door een 
EMEA-bril. We zijn actief in zeventien verschillende 
markten en elk land heeft zijn eigen specifieke 
ken  merken. Nederland is in lijn met deze andere 
markten.”

Dzanis: “Hierop moet je een holistisch en mondiaal 
perspec tief hebben: het is belangrijk om de doelen 
in de gaten te houden en met de regels te werken. 
We volgen nauwlettend hoe de wet- en regelgeving 
evolueert. Samen met onze klanten kunnen we 
hier voor proactief oplossingen ontwikkelen.”

Een laatste vraag. Waar ziet u kansen voor de 
toekomst? 

Dzanis: “Op dit moment beheren we al het 
grootste ESG-indexfonds van Europa. In 2021 
hebben we onze FlexShares Exchange Traded 
Funds (ETF) in Europa gelanceerd, gebaseerd  
op Flexible Indexing. De lan ce ring was succesvol, 
met een snelle groei. En we verwachten meer.  
Nog recenter introdu  ceer den we een ETF waar-
mee beleggers kunnen investeren in de wereld-
wijde beursgenoteerde private-equity markt, met 
liquiditeit op een dagelijkse basis. Ik ben echt  
trots op dit innovatieve fonds, vooral omdat dit  
in nauwe samenwerking met een Nederlandse 
klant is ontwikkeld.”
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Hier hebben ook institutionele 
beleggers een vrij sterke onder
nemers mentaliteit

“



Amsterdam is een prachtige stad, daar -
over zijn velen het eens. Niet alleen 
vanwege de unieke grachtengordel en 
de lijst met vermaarde musea, maar 
ook vanuit het perspectief van inter-
nationale bedrijven die de beste plek 
zoeken voor (nieuwe) activiteiten. 
Amsterdam inbusiness helpt bedrijven 
hierbij op een breed terrein: van een 
eerste oriëntatie tot de bijstand bij 
praktische zaken rondom de vestiging. 
Vanuit die ervaring kan Cox moeite-
loos de voordelen opsommen die  
veel bedrijven herkennen – variërend 

Suzanne Cox is hoofd van amsterdam inbusiness. 
Hoe werkt Amsterdam aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat? 

En waarom is fintech hier zo populair? Hierover – en meer – vertelt ze 
in gesprek met Jeroen van der Kroft van EY.

van een prettig en stabiel leefklimaat,  
een internationaal georiënteerde 
bevolking, een levendige stads dyna-
miek tot een goede infrastructuur. 
“We zitten bijna altijd in de top tien 
van de lijstjes.” Zorgpunten zijn er 
overigens ook. Cox wijst daarbij op  
de overspannen huizenmarkt die  
voor internationaal talent praktische 
problemen oplevert, maar ook op  
een specifiek punt dat de laatste tijd 
steeds vaker voorkomt: onzekerheid 
over de energie voorziening in de 
nabije toekomst.  

Climate tech
Waar liggen de focuspunten voor de 
komende jaren? “Met vijftien mensen 
werken we aan het versterken van 
meerdere sectoren, variërend van life 
science & health en logistiek tot fintech. 
Daarbij kiezen we voor een aantal waar-
in we specifiek willen groeien. Door die 
sectoren heen loopt ook een duidelijke 
rode draad: we willen vooral bedrijven 
aan deze regio binden die echt het ver-
schil kunnen maken op de grote maat-
schappelijke thema’s van deze tijd. 
Denk aan bedrijven die zich richten op 
de circulaire economie of climate tech.” 
Kwaliteit boven kwantiteit dus? 
“Jazeker, we willen gericht groeien op 
de thema’s van de toekomst. We doen 
dit voor de Amsterdammers, of meer 
specifiek: voor alle mensen in de regio. 
We willen voor hen een toekomst met 
mooie banen en een welvarende regio.”

Pijnpunt
Cox realiseert zich heel goed dat ze 
niet aan alle knoppen kan draaien om 
het vestigingsklimaat te verbeteren, 
al was het maar omdat een deel ervan 
op landelijk niveau wordt geregeld. 
Fiscale faciliteiten bijvoorbeeld, die in 
de media vaak de boventoon voeren als 
het over het vestigingsklimaat gaat. 

En ook de bonus cap die in de financiële 
sector vaak als een pijnpunt wordt 
genoemd. Belangrijke zaken, maar 
misschien ook wel minder belangrijk dan 
vaak verondersteld: “Natuurlijk is de 
financiële businesscase belangrijk bij de 
overweging voor een vestigings plaats. 
Maar de mogelijkheid om vol doende 
talent aan te trekken en hen een prettige 
omgeving te bieden, is soms nog belang-
rijker. Daarom werken we gericht aan 
een aantrekkelijk eco systeem.” 

Metropool Regio Amsterdam
De komst van het Europees Genees-
middelenbureau (EMA – European 
Medicines Agency) aan de Zuidas was 
min of meer een geluk bij een ongeluk, 
een positief uitvloeisel van brexit – en 
dat leverde de afgelopen paar jaar een 
mooie impuls op voor dat ecosysteem. 
Want de EMA bracht niet alleen speci fiek 
medisch geschoold personeel met zich 
mee, maar had ook in bredere zin een 
grote uitstraling. “En bij dit alles gaat 
het niet alleen om de stad Amsterdam 
zelf, maar om de Metro pool Regio 
Amsterdam. Toen er honderden ge-
zinnen vanuit Londen naar Nederland 

Hoe Amsterdam
focust op de thema’s 

van de toekomst

moesten verhuizen, hebben we hen 
intensief bij de huisvesting geholpen. 
Ongeveer de helft van hen is uiteindelijk 
buiten Amsterdam beland.”

Benaderbare toezichthouders
De laatste jaren krijgt Amsterdam ook 
steeds meer naam als vestigingsplaats 
voor de financiële sector. Voor grote 
financiële instellingen is de concurrentie 
van Frankfurt, Parijs en Londen vaak 
te groot, maar meer specifiek voor 
fintechs doet Amsterdam het erg goed. 
Die goede naam is mede te danken aan 
betalingsbedrijven als Adyen en Mollie 
– beide ontstaan in Nederland. Op dit 
moment heeft Nederland in totaal 72 
betalingsinstellingen en negen in stel-
lingen voor e-money. 

Tal van inter nationale betalings  -
bedrij ven – denk aan Worldpay, WeChat 
Pay en Rewire – hebben activiteiten in 
Amsterdam. “In elk geval mede omdat 
we dat eco systeem gericht verster-
ken. Een paar jaar geleden hebben  
we het congres Money20/20 naar 
Amsterdam toe ge trokken. We hebben 
toen hoog ingezet om dat event vanuit 
Kopenhagen hierheen te halen. Het is 
een groot succes, met veel inter-
nationale uit straling. Ook dit jaar is de 
interesse voor deel name weer enorm 
groot. Maar natuurlijk zijn er ook veel 
andere factoren. Vanuit de financiële 
sector horen we bijvoorbeeld vaak dat 
de toezichthouders hier professioneel  
en benaderbaar zijn. Ook dat is een 
enorm belangrijke factor.”

Aantrekkelijk ecosysteem
Amsterdam krijgt steeds meer naam in fintech, een van de sectoren die 
de stad wil versterken. De aantrekkingskracht van ‘de regio 020’ zit 
onder andere in een omgeving waar talent zich graag vestigt, dus bouwt 
Amsterdam gestaag verder aan een aantrekkelijk ecosysteem. 
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Toezichthouders zijn 
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benaderbaar’
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Wennen aan  
de strafbank? 

Het Nederlandse vestigingsklimaat werkt goed als het gaat om  
buitenlandse bedrijven aantrekken. Dat wekt internationaal regelmatig argwaan op. 

Sommige arbiters plaatsen Nederland dan ook op de strafbank; dan mag je even  
niet meer meedoen. Die strafbank, daar moeten we waarschijnlijk nog een tijdje mee 

leren leven, stelt dr. Ton Daniels – in het dagelijks leven beleidsadviseur fiscaliteit  
bij de Nederlandse Vereniging van Banken – op persoonlijke titel. 

Sinds de jaren zeventig voert Nederland 
een actief beleid om buitenlandse 
investeringen aan te trekken. Al een 
halve eeuw werken we consequent 
aan een open economie en stimuleren 
we ook de internationalisering van 
Nederlandse bedrijven. In andere 
landen ontbreekt een vergelijkbare 
historie. In Italië golden tot 1990 nog 
deviezencontroles; dan liep je als onder-
nemer risico als men andere valuta 
dan de Italiaanse lire in je huis aantrof. 

Gewaagde uitspraken
Ons jarenlang volgehouden consis ten te 
beleid heeft geleid tot een aantrek ke lijk 
vestigingsklimaat. Op de ranglijst van 

grootste economieën scoort Nederland 
hoog, net als Zwitserland trouwens. 
Nederland staat achttiende en 
Zwitserland twintigste. Dat zijn hoge 
noteringen, zeker als je het afzet 
tegen het aantal inwoners. Nederland 
en Zwitserland scoren trouwens ook 
hoog op de Corporate Tax Haven 
Index van Tax Justice Network (TJN): 
een rang lijst van landen die volgens 
TJN het meest medeplichtig zijn bij 
het helpen van multinationals om te 
weinig belasting te betalen. Na de 
Britse Maagdeneilanden, de Kaai man-
eilanden en Bermuda is Nederland 
nummer vier op deze lijst, direct ge-
volgd door Zwitserland. 

Een hardnekkige fiscale smet
Nederlandse bewindspersonen horen steevast dat ons land een reputatie-
probleem heeft op het gebied van agressieve tax planning. Maar ondanks 
diverse fiscale maatregelen, die Nederland vaak op de strengste wijze 
uitvoert, blijft de smet op ons blazoen hardnekkig, stelt dr. Ton Daniels.
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De smet wil maar niet weggaan
Deze beschuldigingen van het op een 
foute manier samenwerken met 
multinationals beklijven en plaatsen 
Nederland op de strafbank. Nederlandse 
bewindspersonen horen in internationale 
organisaties steevast dat Nederland een 
probleem heeft met zijn reputatie die in 
verband wordt gebracht met agressieve 
tax planning. In het huidige tijdsgewricht 
betekent dat ook dat Nederlandse bewinds-
lieden een geloofwaardigheidsprobleem 
hebben bij het aandragen van oplos singen 
voor internationale of Europese 
problemen. Als je op de strafbank zit, dan 
mag je niet meedoen. 

Om de smet van medeplichtigheid weg te 
nemen, is in de eerste plaats het fiscale 
beleid aangepast. Wat betreft inter natio-
nale of Europese fiscale wet geving kiest 
Nederland nu steevast voor de strengste 
variant. Daarnaast is de fiscale uit voerings-
praktijk aangepast. Een typisch voorbeeld 
van de veranderde uitvoerings praktijk is het 
besluit van de toenmalige staat ssecretaris 
Menno Snel om geen rulings meer af te 
geven voor securitisatie-bv’s. De reden is dat 
deze bv’s geen substance hebben, maar 
brievenbussen zijn. Nu hebben securiti satie-
bv’s niets van doen met fiscale planning en 
de praktijk weet zich daarom ook te redden 
zonder ruling. Maar het is illustratief voor  
de ‘Haagse’ worsteling met de smet op  
de repu tatie wat betreft internationale 
fiscaliteit. 

minder dan vijf fte in dienst hebt, dan zit je 
in de gevarenzone en moet worden bezien 
of een uitzondering van toepassing is.  
De richtlijn noemt een aantal situaties 
waar in tegenbewijs mogelijk is wanneer de 
vennootschap geen onderdeel is van een 
fiscaal gedreven structuur. Ik verwacht niet 
dat die mogelijkheden in de Nederlandse 
uitvoering gebruikt kunnen worden. 

Ook hier verwacht ik dat de Nederlandse 
implementatie van de richtlijn in de wet-
geving en de uitvoering van de regeling 
tot de strengste van Europa hoort. In de 
concrete toepassing is er dus een gerede 
kans dat de praktijk zich met de handen in 
het haar afvraagt: “Maar dit kan toch niet 
de bedoeling zijn?” Gek genoeg ziet het 
Europese voorstel niet op de brieven bussen 
op de bekende Caraïbische eilanden.  
De richtlijn ziet alleen op brievenbussen 
binnen de EU. Maar omdat iedereen begrijpt 
dat niemand er mee gebaat is om vennoot-

Statistieken versus geldstromen
Toch is de gewijzigde aanpak niet zicht-
baar in de statistieken van de economen 
die ngo’s gebruiken om Nederland op de 
strafbank te plaatsen. Dit komt ook omdat 
de statistieken iets anders meten dan 
fiscaal gedreven geldstromen. Een 
voorbeeld: als een Nederlandse 
groepsmaatschappij van haar Duitse 
dochter (uit de Duitse winst na Duitse 
belasting) een dividend ontvangt van vijftig 
miljoen euro en dat geld als kapitaal in 
haar Italiaanse dochtermaatschappij stort 
die daarmee een schuld aan de bank aflost, 
dan verschijnt er in de statistieken een 
‘doorstroom’ van vijftig miljoen euro door 
Nederland. Maar wat dat te maken heeft met 
medeplichtigheid aan het helpen van multi-
nationals om te weinig belasting te betalen, 
is niet duidelijk. Interessant is dat ngo’s 
niet duidelijk maken wat wel een passende 
omvang van de Nederlandse economie zou 
zijn. Een ranking op basis van inwoner-
aantal zet ons op plaats 67, in de buurt 
van Ethiopië of de Dominicaanse Republiek.  

Onlangs heeft het kabinet aan de Commissie 
doorstroomvennootschappen gevraagd om 
nog eens goed te kijken naar het vraag-
stuk van de fiscale smet op onze reputatie. 
Die commissie concludeert dat we te maken 
hebben met ‘een erfenis waar Nederland op 
gepaste wijze afscheid van moet nemen om 
nationaal en internationaal geloof waardig 
te blijven’. Maar de commissie concludeert 
ook dat het niet ligt aan de Nederlandse 
belastingwetgeving, omdat die niet sig ni fi-
cant afwijkt van die van de andere Europese 
landen. Wel adviseert de commissie om 
actief te participeren in het Europees wet-
gevende traject voor de be strijding van 
brievenbusmaatschappijen. 

Bestrijding brievenbusfirma’s
Brussel heeft een conceptrichtlijn voor de 
bestrijding van brievenbusfirma’s op gesteld. 
Die Europese richtlijn is vrij simpel: als je 

schappen uit Nederland naar het Verenigd 
Koninkrijk te jagen, heeft de Europese Com-
missie ook beloofd met iets te komen dat 
gericht is op brievenbussen buiten de EU. 

Nederland als uitzondering
Hoe dan ook is de kans groot dat we ook met 
deze fiscale maatregelen geen statistisch 
relevante ontwikkeling gaan zien in de 
statistieken van de economen. De smet  
op het blazoen zal dus hardnekkig blijven 
kleven. Nederland lijkt dan ook de uit-
zondering te zijn op de aloude wijsheid van 
ngo’s: ‘…companies are better targets than 
governments…’ Dat is problematisch, juist 
omdat dit kabinet een leidende rol wil 
spelen in Europa. De premier zou dan ook 
zijn team van bewindslieden kunnen aan-
voeren onder het motto van Harry Truman: 
‘I’ll stand by you but if you can’t take the 
heat, get out of the kitchen.’

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.
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Het kabinet is 
bezorgd dat  
we internationaal  
niet meer serieus 
worden genomen

“



Over de auteur 
Maurice van Tilburg is managing director van Techleap.nl en  
voormalig CEO van Euronext Amsterdam. Techleap.nl is een  
non-profitorganisatie die zich richt op het in kaart brengen en  
versnellen van het tech-eco systeem in Nederland.

In de meest recente ranglijsten van startup-ecosystemen doet 
Nederland het behoorlijk goed. Zo riep Atomico ons land 
onlangs nog uit tot ‘Hottest tech hub in Europa’, maar het kan 
natuurlijk altijd beter. Nederland heeft relatief veel startups, 
maar slechts 21 procent groeit door naar scale-upstatus, wat 
cruciaal is voor banen- en economische groei op de langere 
termijn. Andere landen doen het veel beter. Daar ligt ook 
meer focus en prioriteit bij de langetermijn ontwikkeling van 
het tech-ecosysteem. Succesvolle ondernemers worden daar 
op het schild geheven, terwijl wij vooral entrepreneurs, die 
worstelen om te overleven, knuffelbaar vinden. Van onder-
nemers die het helemaal gemaakt hebben, zijn wij minder 
onder de indruk. Nederland kent geen heldencultuur. Als je 
Fransen naar hun volkshelden vraagt, dan krijg je een hele 
rits namen te horen. In Nederland komen we vaak niet verder 
dan Johan Cruijff, dat is het wel zo’n beetje.  

We schieten onszelf in de voet als we die cultuur laten voort-
bestaan. Want succesvolle ondernemers gaan daardoor het 
liefst onder de radar opereren. Doodzonde, want daarmee 
zijn ze als inspirerend rolmodel onzichtbaar voor een nieuwe 
lichting ondernemers. Laat staan dat ze hun ervaringen 
gebruiken om veelbelovende startups te ondersteunen, ook 
financieel. In de landen om ons heen zie je dat succesvolle 
entrepreneurs ‘terug’ investeren in nieuwe bedrijvigheid.  
In ons land worden ondernemers nog steeds niet effectief 
gestimuleerd om dat te doen. 

Ook bij techstartups zie je sporen van onze traditionele cultuur 
waarbij we onze nek onvoldoende uitsteken. Er zijn te weinig 
vrouwen, laat staan mensen met een andere culturele achter-
grond. Dat is niet alleen oneerlijk, maar daardoor missen we 
ook heel veel talent. Dat is vooral wrang omdat maar liefst 
56 procent van de openstaande vacatures in de technologie 

zeer moeilijk te vervullen zijn. Er is een duidelijk tekort aan 
IT-capaciteit. Het is onbegrijpelijk dat er vanuit het reguliere 
onderwijs geen aandacht is voor ICT en al helemaal niet om 
dat aan een bredere doelgroep aan te bieden.

Wat ik ook niet snap, is dat grote Nederlandse institutionele 
investeerders de markt van startups veelal links laten liggen. 
Omdat de financiële opbrengsten op geïnvesteerd kapitaal 
in Europa gelijk zijn of zelfs hoger liggen dan in bijvoorbeeld 
de Verenigde Staten, zien we veel kapitaal van buitenlandse 
investeerders op de Nederlandse markt. Wanneer die ge-
financierde bedrijven in latere fases echt geld binnenbrengen, 
vloeit dat helaas weer weg uit Nederland. De cultuur onder 
dit soort grote investeerders, zoals pensioenfondsen, is dat 
startups eng en risicovol zijn. Ze realiseren zich onvoldoende 
dat het om een andere asset class gaat, met een afwijkend, 
maar zeer renderend investeringsprofiel. 

Zo is het rendement over de laatste tien jaar 19,7 procent 
en dat doet echt niet onder voor de MSCI-index. Als je 
investmentmanagers bij pensioenfondsen vraagt waarom 
ze niet in startups investeren, zeggen ze: het zit niet in ons 
mandaat. Pas dat mandaat dan aan! Als pensioenfondsen 
nou eens drie tot vier procent van hun private-equitymandaat 
investeren in innovatieve technologieën, dan is het bestaande 
investeringstekort voor startups in één keer opgelost. 

Met de Nederlandse hardnekkige cultuur van ‘doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg’ komen we er niet.  
We moeten eindelijk eens beseffen dat we succesvolle 
ondernemers nodig hebben. Laten we daar nu prioriteit 
aan geven in overheidsbeleid, investeringskeuzes en 
ambities, zodat de helden van de toekomst de ruimte 
krijgen om onze economie aan te jagen. 

Nederland kent geen 
heldencultuur (en dat is zonde)

Door Maurice van Tilburg
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Tal van onderzoeken laten zien  
dat de vestiging van internationale 
bedrijven veel directe en indirecte 
werkgelegenheid oplevert. Ze hebben 
vaak relatief veel hoogopgeleide 
medewerkers in dienst en zorgen voor 
de nodige economische dynamiek. 

Ook zorgen ze voor een transfer van 
kennis richting het gastland. Is dat 
herkenbaar? 

Thijssen: “Home is where the heart 
is, zo zeggen de Engelsen het mooi. 
Wat we ons goed moeten realiseren, 

Waarom ons 
vestigingsklimaat 
meer vrienden  
moet hebben

Nederland biedt van oudsher plaats aan relatief veel hoofdkantoren, maar daar lijkt de laatste jaren  
druk op te staan. Hoe belangrijk zijn deze voor de economie? Een rondetafelgesprek met Auke Leenstra 

(Citi), Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Bas Breimer (EY) onder leiding van Jennifer van Eekelen van EY.  
“Er wordt af en toe hoofdschuddend naar ons land gekeken.”

is dat een hoofdkantoor het kloppend 
hart voor belangrijke beslissingen 
vormt. Beslissingen over nieuwe in ves-
teringen, over research & development 
en tal van andere zaken. Juist daarom 
dragen ze enorm bij aan de econo-
mische dynamiek.”

Hoofdkantoren zijn besliscentra
In een kenniseconomie gaat het niet om de locatie van de fabrieken, maar om 
de vraag: waar vallen de beslissingen? Daaromheen groeit de economische 
dynamiek. En daarom zijn hoofdkantoren van groot belang voor Nederland, 
ook voor de kracht van het midden- en kleinbedrijf. 
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daarop inboeten, merken we dat pas 
over een aantal jaren. Je mist het pas 
als het er niet meer is. Koester dus wat 
je hebt.”

Thijssen: “Bovendien geven deze 
hoofdkantoren ons land internationaal 
aanzien. Dat merk ik bijvoorbeeld als 
ik op handelsmissie ben – zoals laatst 
naar Dubai. Het zorgt ervoor dat we 
aan tafel komen bij regeringsleiders en 
de belangrijkste ministers.”

Over het nut dus geen twijfel. Maar 
hoe goed staan we er nog op? Er lijkt 
de laatste jaren een erg negatieve 
sfeer te zijn ontstaan? 

Breimer: “Dat komt onder andere om-
dat ons land nog steeds geassocieerd 
wordt met agressieve tax planning. 
Dat is al jaren geen terechte typering 
meer. Maar doordat we relatief veel 
hoofdkantoren hebben, komen we er 
in sommige lijstjes op dat punt toch 
bekaaid vanaf. Het effect daarvan is 
ook dat de Nederlandse politiek voor 
allerlei Europese regelgeving vaak 
aan de veiligste kant gaat zitten. Dat 
is onnodig.”

Leenstra: “People vote with their feet. 
We hebben in Nederland veel hoofd-
kantoren en dus doen we blijkbaar iets 
goed. Dat zien we bijvoorbeeld ook 
terug in het feit dat relatief veel inter-
nationale banken hier een vestiging 
hebben. Tegelijkertijd is er inderdaad 
een negatief sentiment ontstaan en 
kijken ze over de grens soms hoofd-
schuddend naar de discussies in 
Nederland. En dat is belangrijk: hoe 
worden we ‘gelezen’ in het buitenland?” 

Leenstra: “Eens. In een kennis-
economie gaat het niet om waar je 
fabriek staat, maar waar de besluiten 
worden genomen. Hoofdkantoren 
maken beslissingen die een bepaalde 
snelheid en innovatie vereisen in het 
ecosysteem daaromheen. Dit biedt 
lokale kansen voor veel hoogwaardige 
economische activiteit. Dat vlieg wiel-
effect wordt steeds belangrijker. Als we 

En daarbij gaat het niet alleen om 
fiscale zaken? 

Breimer: “Klopt. Natuurlijk spelen 
zaken als de dertigprocent-regeling, 
het vpb-tarief en de bankenbelasting 
een rol, onder meer toen financiële 
instellingen tijdens de brexit met een 
heroverweging over hun vestiging bezig 
waren. Het gaat meer fundamenteel 
over de langetermijnverwachtingen: 
hoe ontwikkelt het vestigingsklimaat 
zich hier, wat is de sfeer, de stabiliteit, 
de infrastructuur, het talent en het 
onderwijs? En natuurlijk, wordt het 
oranje tapijt voor ons uitgerold?”

Thijssen: “Het schortte de afgelopen 
jaren aan stabiliteit van beleid. En juist 
dat vinden ondernemers heel belang-
rijk. Kijken we naar veel wereldwijde 
ranglijsten, dan staan we er gelukkig 
meestal nog goed op, maar ik heb ook 

zorgen. Er is betonrot gaande. En daar 
hebben we ook onlangs nog onze zor-
gen over geuit, middels een manifest 
met 120 bestuurders – van links tot 
rechts. We pleiten bijvoorbeeld voor 
meer investeringen in onderwijs, 
infrastructuur en de energietransitie.” 

Leenstra: “Het gaat inderdaad om het 
totale beeld. Hoofdkantoren hebben 
geen vijanden hier, maar soms vraag ik 
me af of we genoeg vrienden hebben. 
Vrienden die hun stem laten gelden en 
het belang van een goed vestigings-
klimaat – en de daarbij behorende 
toestroom van hoofd kantoren – goed 
uitventen.”

In een kenniseconomie is toegang tot 
talent een steeds belangrijkere factor, 
ook in de overwegingen over de plaats 
voor een hoofdkantoor. Hoe doen we 
het op dat vlak? 

Leenstra: “In mijn tijd bij Citi hebben we 
goede ervaringen. Tot nu toe vinden 
we altijd het talent dat we nodig heb-
ben. Juist in een wereld vol nieuwe 
technologie wordt dit een steeds 
belangrijkere factor, want het draait om 
snelheid en aanpassings vermogen. 
Nederland heeft een prima dynamiek 
op dat vlak. Het is niet voor niets dat 
juist de traders – instellingen met veel 
behoefte aan techtalent – tijdens de 
brexit voor Amsterdam kozen.”

Thijssen: “Maar we mogen niet op 
onze lauweren rusten. Neem het 
onderwijs, waar het niveau al jaren 
daalt. Ook het IMF waarschuwt 
daarvoor. Dat is bij uitstek een domein 
waar meer inves te ringen noodzakelijk 
zijn om de positie vast te houden. Het 
nieuwe kabinet trekt hier gelukkig ook 
geld voor uit.”

Over het beter uitventen van het 
belang van hoofdkantoren door de 
‘vrienden’: wat is het effect van 
hoofdkantoren op kleine bedrijven  
en zelfstandige ondernemers?

Thijssen: “Groot. De aanwezigheid van 
grote bedrijven versnelt het innovatie-
proces bij het mkb en zorgt ervoor dat 
zij makkelijker internationaliseren. Ze 
hebben elkaar nodig. ASML is een mooi 
voorbeeld. Het bedrijf zorgt dat veel 
mkb-toeleveranciers blijven innoveren, 
en in hun markt vooroplopen.  
En ander som kan ASML niet zonder 
zijn mkb-toeleveranciers.”

Zijn er nog onderwerpen of inzichten 
die we niet hebben benoemd in dit 
gesprek? 

Leenstra: “Ik zie in verschillende 
Europese landen een neiging tot meer 
industriepolitiek. Ik vind dat niet goed 
of slecht. Neem het zojuist genoemde 
voorbeeld van ASML: wie had het 
succes daarvan kunnen voorspellen? 
Maar ik denk dat we over deze industrie-
politiek in Nederland niet naïef moeten 
zijn.” 

Thijssen: “Gebrek aan woonruimte. 
En een nijpend tekort aan technici. 
Zeker nu we de groene industrie politiek 
van de tekentafel naar de praktijk 
moeten brengen – en daarmee een 
internationale koppositie willen in-
nemen – groeit dat tekort.”

Breimer: “We moeten zorgen dat we 
de kansen niet missen. Na de brexit is 
het veel minder vanzelfsprekend dat 
Londen de meeste pan-Europese 
projecten coördineert. Dan is het nu 
een kwestie van ambitie, visie en uit-
voering voor Nederland om het oranje 
tapijt uit te rollen voor meer talent, 
bedrijven en hoofdkantoren – en niet 
alleen waar we geholpen worden met de 
plaatsing van een Europees instituut, 
zoals EMA in Nederland.” 

2928 EYE ON FINANCE  Het Nederlandse vestigingsklimaat  ||  EYE ON FINANCE  Het Nederlandse vestigingsklimaat

ROUND TABLEROUND TABLE

Auke Leenstra   
Citi

Bas Breimer    
EY

De negatieve  
discussies en  
politieke onvoor
spelbaarheid  
spelen wel een rol

“

Nederland moet 
niet naïef zijn  
over de industrie
politiek van  
andere landen

“

Ingrid Thijssen    
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Het fiscale vestigingsklimaat van Nederland oogt minder glorieus dan vroeger. 
Silvain Niekel van EY maakt de balans op en kijkt vooruit.

Silvain Niekel
Partner EY International Tax & Transaction Services
T + 31 (0)6 2908 4076
E silvain.niekel@nl.ey.com

bij voorbaat wordt weggezet als belas-
tingontwijker.”

4  Waarom is ons 
investeringsklimaat 
minder aantrekkelijk 
dan voorheen? 
“Allereerst komt dit door-

dat enkele aantrekkelijke aspecten 
van ons belastingstelsel door andere 
landen zijn gekopieerd en soms zelfs 
zijn verbeterd. Ook voerde Nederland 
enkele wetswijzigingen door die ons 
op achterstand hebben gezet ten 
opzichte van andere landen. Zo koos 
ons land bij de invoering van Europese 
belastingrichtlijnen steeds voor de 
strengste variant. Op zich hebben 
deze maatregelen een nobel doel: 
het indammen van mogelijkheden tot 
internationale belastingontwijking. 
Maar het probleem is dat ze vaak 
overkill bevatten en ook bedrijven 
raken die eigenlijk niets verkeerd 
doen. Verder was er de afgelopen 
jaren sprake van een nogal zwalkend 
beleid. Als er één ding is waar buiten-
landse investeerders een hekel aan 
hebben, dan is het wel onvoorspel baar-
heid. Bij veel buitenlandse partijen is 
het vertrouwen in de Nederlandse 
overheid sterk afgenomen, merk ik  
in de praktijk.”

1Welke rol speelt het 
fiscale vestigings
klimaat van een land bij 
investerings beslissingen 
van bedrijven?

“Je hoeft maar naar Ierland te kijken om 
te beseffen dat het fiscale vestigings-
klimaat een zeer belangrijke rol speelt 
bij de locatiekeuze van multinationals. 
Deze ‘Celtic Tiger’ heeft de afgelopen 
drie decennia een enorme economische 
groei doorgemaakt, vooral door buiten-
landse investeringen aan te trekken. 
Het stabiele en lage vennootschaps-
belastingtarief van 12,5 procent was 
hierbij vaak een bepalende factor.”

2Waarom stond 
Nederland altijd bekend 
om zijn gunstige fiscale 
vestigingsklimaat? 
“Vanwege onze kleine 

thuis markt en open economie heeft 
het Nederlandse fiscale stelsel van 
oudsher een internationale focus. 
Kapitaalimportneutraliteit was altijd 
een belangrijk uitgangspunt bij ons 
fiscale beleid. Binnen de vennoot-
schaps belasting is bijvoorbeeld de 
deel nemings  vrijstelling van belang om 
dubbele belasting over bedrijfswinsten 
te voorkomen. Denk verder aan ons 

5 Hoe beoordeel je het Nederlandse 
vestigingsklimaat voor de financiële sector? 
“Nederland staat op achterstand. Het is typerend 
dat, na de brexit, slechts een beperkt aantal 
partijen voor Nederland heeft gekozen. We zijn 

succesvol geweest in handelsplatformen en traders aantrekken, 
maar de meeste ver zekeraars, banken en vermogens beheerders 
zijn uitgeweken naar landen als Ierland, Duitsland, Frankrijk en 
Luxemburg. Die landen zijn actief op zoek naar mogelijkheden 
om hun internationale aan trekkingskracht op dit gebied te ver -
groten. Voor Nederland heeft de financiële sector echter geen 
prioriteit; hij komt niet terug in het topsectorenbeleid van ons 
kabinet. Ik heb de indruk dat veel Nederlandse beleidsmakers 
‘de financiële sector’ sinds de financiële crisis nog steeds als 
een vies woord beschouwen.”

6Wat doen andere landen beter? 
“Andere landen passen actief hun wet- en regel-
geving aan om zich aantrekkelijk(er) te maken 
voor financiële instellingen. Sowieso houden ze 
bij de vormgeving van hun wetgeving veel meer 

rekening met de bijzondere aard en positie van financiële 
instellingen. Aan de ene kant heeft dit natuurlijk te maken 
met een andere prioriteitsstelling. Maar ik heb ook de indruk 
dat er in die landen een intensievere dialoog bestaat tussen 
het bedrijfsleven, beleidsmakers en politici. Dit probleem speelt 
al langer: de oprichting van het Holland Financial Center in 
2007 was met name ingegeven door het gebrek aan onderlinge 
communicatie. Het idee was om een soort privaat-publiek forum 
te creëren om ge zamenlijk met plannen te komen om de finan-
ciële sector in Nederland internationaal weer concurrerend te 
maken. Helaas is dit initiatief na de financiële crisis een stille 
dood gestorven, waardoor we weer terug bij af zijn.”

7Hoe zie jij de toekomst van ons fiscale 
vestigings klimaat? 
“Recentelijk zijn op OESO- en EU-niveau ingrij pen-
de afspraken gemaakt over de belastingheffing 
van multi nationals. Maar binnen dit internationale 

kader kan een land nog steeds eigen keuzes maken over enkele 
fundamentele elementen van zijn belastingstelsel. Ik hoop dat 
het nieuwe kabinet deze ontwikkeling aangrijpt om te komen 
tot een gedurfde, heldere visie op ons fiscale vestigingsklimaat. 
We hebben de verdiencapaciteit van buitenlandse bedrijven 
hard nodig om onze collectieve voor zieningen en de verduur-
zaming van onze economie te financieren.”

uitgebreide en gunstige netwerk van 
belastingverdragen. Ook de mogelijk-
heid om vooraf zekerheid te krijgen over 
de fiscale positie bij de Belastingdienst 
was altijd een belangrijke pijler van ons 
fiscale vestigingsklimaat.”

3Waarom is er zo veel 
reuring in de politiek en 
de media over de kwali-
fi  catie van Nederland als 
een belasting paradijs?

“Onze gunstige fiscale infrastructuur 
voor internationale handelsstromen 
heeft veel buitenlandse bedrijven aan-
getrokken die voor veel werkgelegen-
heid hebben gezorgd. Maar de keerzijde 
was dat er ook bedrijven op afkwamen 
die alleen maar een houdster- of finan-
cieringsmaatschappij hebben opgezet 
– zonder echte substance in Nederland. 
Dergelijke brievenbusmaatschappijen 
staan internationaal onder toenemende 
druk en de Nederlandse regering werkt 
proactief mee aan initiatieven om het 
gebruik ervan terug te dringen. Het is 
teleurstellend dat er in de media zo 
weinig aandacht is voor de nuance in 
deze discussie en dat alle multinationals 
over één kam worden geschoren.  
Een relatief kleine, maar luidruchtige 
groep lijkt een soort tax wokeness te 
propageren, waarbij ieder groot bedrijf 
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