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27 september 2021

Volkskrant: Investeerder Blackstone omzeilt
belastingen in Nederland
Het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone, dat zo’n 1700 woningen bezit in Nederland, betaalt in
ons land geen belasting. Dat komt door het opzetten van een complexe

scale constructie, aldus De

Volkskrant.
De winst van Blackstone verdwijnt via de gekozen scale structuur naar Jersey en de Kaaimaneilanden, zo schrijft de
krant, die onderzoek deed naar het bedrijf. Daardoor loopt de Nederlandse staat miljoenen aan vennootschapsbelasting
mis.
Blackstone begon in 2019 met het opkopen van woningen in Nederland, met name in Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht. Uit de jaarrekening van het bedrijf blijkt dat Blackstone eind vorig jaar voor bijna achthonderd miljoen euro
aan Nederlandse woningen op de balans had staan. “Dat bezit is ondergebracht in Nederlandse vennootschappen, die
onderdeel uitmaken van een structuur met vennootschappen in Luxemburg, de Kaaimaneilanden en Jersey”, stelt de
Volkskrant.
De Nederlandse vennootschappen van Blackstone hebben dankzij de scale constructie hoge rentelasten over schulden
bij de Luxemburgse vennootschappen. Door die rentelasten af te trekken van de huurinkomsten in ons land betaalt de
rma geen belasting over de ontvangen huur.

Reactie
Blackstone stelt in een reactie tegenover de krant te voldoen aan de Nederlandse wetgeving en alle van toepassing
zijnde belastingen te betalen. Het investeringsbedrijf heeft een beurswaarde van zeventig miljard euro en 550 miljard
euro aan wereldwijd belegd vermogen, aldus de Volkskrant. “Blackstone staat al jaren bekend om zijn agressieve
belastingplanning, waarbij het onder meer gebruikmaakt van adviseurs als PwC en Deloitte.”
Volgens de krant kwam Blackstone enkele jaren geleden ook voor in de Paradise Papers, de verzamelnaam voor
miljoenen documenten en e-mailberichten van het internationale advocatenkantoor Appleby en trustkantoor Estera,
die gelekt werden naar een Duitse krant. Daarbij ging het om multinationals die in belastingparadijzen structuren
opzetten om betaling van belastingen te ontwijken.
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Volksbank mag rekeningen 'onbedoelde Amerikaan'
niet sluiten
De Volksbank mag de bankrekeningen van een zogenoemde 'onbedoelde
Amerikaan' toch niet sluiten. 
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22 december 2021

Nieuwe EU-voorstellen brievenbusfirma's en
belastingtarief multinationals
De Europese Commissie wil in de strijd tegen belastingontduiking
brievenbus rma's in de EU harder aanpakken en wil dat grote bedrijven met
een omzet van meer dan... 
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22 november 2021

'Grote aantal brievenbusfirma's is nadelig voor
Nederland'
Brievenbus rma's leveren de Nederlandse economie weinig op en benadelen
ontwikkelingslanden onevenredig door verlies aan belastingopbrengsten
voor met name ontwikkelingslanden.... 
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17 november 2021

Tax Justice: landen missen 426 miljard door
belastingontwijking
Landen lopen jaarlijks omgerekend 426 miljard euro mis door
belastingontwijking en belastingontduiking. Dat claimen nonpro torganisaties ActionAid en Tax Justice... 
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11 november 2021

Nieuwe EU-wet moet belastingontwijking
multinationals voorkomen
Het Europees Parlement heeft een wet de nitief goedgekeurd die
multinationals verplicht openbaar te maken hoeveel belasting zij betalen in
elk EU-land. 

