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11 april 2019

Irritatie over afwezigheid Shell bij debat
belastingontwijking
Shell heeft zich de woede van Kamerleden op de hals gehaald door niet in te gaan op een uitnodiging voor
een hoorzitting over belastingontwijking.
Veel politici willen de olie- en gasreus daarover aan de tand voelen. Shell ging niet in op een eerdere uitnodiging en
heeft in de nasleep van alle berichtgeving en reacties van woensdag nog geen nieuwe uitnodiging ontvangen.
Shell-baas Nederland Marjan van Loon reageerde eerder al wel op het geplande rondetafelgesprek in de Tweede Kamer
over de belastinghe

ng van internationaal opererende bedrijven en hun bijdrage aan Nederland. "De vragen die aan de

orde komen zijn relevant voor alle bedrijven die over de grens zakendoen. Shell volgt dezelfde regels die voor alle
bedrijven in Nederland gelden", zo verklaarde ze. "Een politiek debat over het belastingstelsel gaat alle ondernemers
aan. Daarom voert VNO-NCW namens het gehele bedrijfsleven het woord."
Kamerleden vinden het niet kunnen dan Shell niet komt opdagen. Kamervoorzitter Khadija Arib zou volgens hen de
multinational moeten overhalen toch te verschijnen. Shell wacht de ontwikkelingen af.

Update: Shell-baas komt onder voorwaarden toch naar Kamer
Shell Nederland-baas Marjan van Loon heeft donderdagmiddag laten weten volgende week onder voorwaarden toch
aanwezig te zijn bij een hoorzitting in de Tweede Kamer over belastingontwijking.
Shell benadrukt dat het in eerste instantie niet inging op de uitnodiging, omdat het het rondetafelgesprek gaat over de
belastinghe

ng van internationaal opererende bedrijven en hun bijdrage aan Nederland. "Shell is niet de

vertegenwoordiger van ondernemend Nederland", aldus Shell.
Volgens Shell gaat het de Kamerleden klaarblijkelijk speci ek om de belastingaangifte van Shell. Uitgaande van een
bredere vertegenwoordiging van bedrijven neemt Shell daarom deel aan het gesprek op 18 april met de kanttekening
dat zij daar niet zullen ingaan op de belastingaangifte van de houdstermaatschappij van Shell.
Verder is het bedrijf bereid om in te gaan op speci eke vragen over de belastingaangifte van Shell, maar dan alleen in
een besloten technische brie ng. Dat kan wat Shell betreft in aanwezigheid van de Belastingdienst.
In ieder geval oppositiepartij PvdA ziet dat niet zitten. "We gaan niet voor Shell een speciale uitzondering maken", zegt
Kamerlid Henk Nijboer. "We doen ons werk in het parlement in openbaarheid. Ik ga niet met een bedrijf achter
gesloten deuren in een kamer zitten. Dat is ook nog nooit vertoond en dat weet Shell zelf ook best."
Bron: ANP
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27 oktober 2020

Bankbeleid: vrouwenrechten en aanpak
belastingontwijking kunnen beter
Bij het merendeel van de Nederlandse banken, waaronder de drie
grootbanken, is beleid voor aanpak van belastingontwijking door klanten en
inzet voor vrouwenrechten... 
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06 oktober 2020

EU past zwarte lijst belastingparadijzen aan
De EU-ministers van Financiën hebben de Caribische eilanden Anguilla en
Barbados toegevoegd aan de zwarte lijst van belastingparadijzen. De
Kaaimaneilanden en Oman... 
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30 september 2020

Kamer wil duidelijkheid over mogelijke misstanden
Tata Steel
De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich duidelijker uitspreekt over
vermeende misstanden bij Tata Steel. Vanuit de kas van het staalbedrijf in
IJmuiden zouden via... 
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25 september 2020

Brussel in beroep tegen overwinning Apple en Ierland
bij EU-hof
De Europese Commissie gaat proberen om Ierland en Apple toch te bestra en
voor belastingafspraken die erg voordelig zijn voor de techgigant. EUcommissaris Margrethe... 
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02 september 2020

'Ontwikkelingslanden lopen 1,8 miljard euro mis door
belastingontwijking in Nederland'
Ontwikkelingslanden lopen jaarlijks 1,8 miljard euro mis aan
belastinginkomsten door belastingontwijking via brievenbusmaatschappijen
in Nederland. 

