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� Meer dan 340 internationale bedrijven hebben confidentiële

belastingafspraken afgesloten in Luxemburg. Daardoor konden

ze hun wereldwijde belastingbijdragen flink reduceren. Dat blijkt

uit een datalek van 28.000 pagina's dat het International Consor-

tium of Investigative Journalists (ICIJ) heeft onderzocht. 

Toen de resultaten van het LuxLeaks-onderzoek op 5 november

2014 werden gepubliceerd in 26 landen, sloeg het nieuws in als

een bom. 

MO*journalist Kristof Clerix, lid van ICIJ, werkte maandenlang

op de Belgische documenten. Het resultaat daarvan leest u in

deze MO*paper, die alle artikels samenbrengt die tussen 5 en 9

november 2014 in het online MO.be-dossier #LuxLeaks gepubli-

ceerd zijn.

1. Inleiding
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2.1. Documentenlek onthult Luxemburgse 
belastingdeals van Belgische bedrijven

Belgische topbedrijven en de rijkste families van ons land kregen

in Luxemburg groen licht voor verregaande belastingconstruc-

ties: complexe schema’s met postbusbedrijven en zijsprongetjes

naar notoire belastingparadijzen zoals Gibraltar en de Britse

Maagdeneilanden. De Luxemburgse overheid keurde die con-

structies in karrenvrachten goed, waardoor België en de rest van

de wereld miljarden euro’s aan belastingen uit hun handen

zagen glippen.

Dat gebeurde allemaal achter gesloten deuren, via vertrouwelijke

‘rulings’ of individuele belastingakkoorden met de Luxemburgse

autoriteiten.

De buitenwereld kon dus niet weten wat er aan de hand was.

Maar een massaal datalek, dat het Internationaal Consortium

van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) maandenlang onderzocht

onder de titel Luxembourg Leaks, legt de praktijken van Luxem-

burg nu bloot. Het lek omvat 548 gelekte belastingsakkoorden, in

totaal 28.000 pagina’s. Over een aantal van die rulings werd in

2012 voor het eerst bericht door journalist Edouard Perrin van

France 2 maar het overgrote deel is nooit eeder publiek gemaakt.

Meer dan 80 journalisten in 26 landen hebben aan het onder-

zoek meegewerkt. Eerder had ICIJ met zijn Offshore Leaks-pro-

ject al de rol van belastingparadijzen onder de loep genomen.

26 van de rijkste families en grootste bedrijven

De gelekte informatie gaat over belastingdeals die het grote ad-

vieskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) in het Groothertog-

dom regelde voor zijn vermogende klanten tussen 2008 en

2010. Drie Belgische onderzoeksjournalisten die lid zijn van ICIJ

onderzochten de honderden documenten die gaan over Belgen

en Belgische bedrijven. Het gaat om Lars Bové (De Tijd), Xavier

Counasse (Le Soir) en Kristof Clerix (MO*).

In de gelekte data duiken 37 belastingakkoorden op die Luxem-

burg afsloot met 26 van de rijkste families en grootste bedrijven

van ons land. Het gaat onder andere over de familie de Spoel-

berch (AB Inbev), Belgacom, de Waalse kalkreus Lhoist, de firma

Artal van de families Wittouck en Ullens de Schooten (eigenaar

van Weightwatchers), Groupe Bruxelles Lambert (van de rijkste

Belg Albert Frère), Bank Degroof, Unibra (van de familie Rele-

com) en Accent Jobs for People.

Allemaal sloten ze belastingdeals met de Luxemburgse overheid,

deals die de Belgische rulingdienst volgens Belgische experts niet

altijd zou aanvaarden. Het precieze belastingvoordeel dat die 37

rulings uiteindelijk opleverden, is moeilijk te berekenen. Wel is

duidelijk dat er miljarden euro’s op het spel staan. Als Luxem-

burg doorheen de jaren minder interessant is geworden voor de

gewone spaarder, blijft ons kleine buurland fiscaal interessant

voor onze rijkste families en Belgische multinationals.

De resultaten van het Belgische onderzoek én de reacties van de

betrokken families en bedrijven kan u deze week lezen op

MO.be. De meeste kozen er overigens voor om niet te reageren.

Slechts enkele procenten belastingen

Het Bureau d’Impositions Sociétés 6, de Luxemburgse belas-

tingsadministratie die de rulings goedkeurde (zie foto), ging op-

merkelijk ver mee in de voorstellen van

PricewaterhouseCoopers. Gevolg: in plaats van het gebruikelijke

Luxemburgse belastingstarief van 28,59% voor bedrijfsinkom-

sten, betaalden de Belgische families en bedrijven in Luxemburg

slechts enkele procenten belastingen.

Een Belgische, onafhankelijke expert in internationale belas-

tingsplanning die de rulings hielp bestuderen, stond versteld hoe

de Luxemburgse overheid alle mogelijke kwalificaties aan-

vaardde, zolang er maar ‘iets’ van belastingen werd betaald in

Luxemburg, ook al zijn dat de spreekwoordelijke borrelnootjes.

In één geval moest het Luxemburgse bijkantoor van een Belgisch

bedrijf – met een jaarlijks zakencijfer van 12 miljard euro –

slechts belastingen betalen op acht procent van de belastbare

winst.

Postbusbedrijven

What happens in Luxembourg, stays in Luxembourg, zoveel is

duidelijk. Wat Belgische en internationale bedrijven en zakenfa-

milies gedaan kregen van de Luxemburgse rulingdienst mag nie-

mand weten buiten de grenzen van het Groothertogdom. Maar

2. De geheime deals van Luxemburg blootgelegd
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de gelekte documenten onthullen nu haarfijn welke agressieve

belastingconstructies de Luxemburgers hebben toegestaan.

Het gaat om Luxemburgse postbusbedrijven die in samenspel

met nog meer postbusbedrijven in Gibraltar, Cyprus, Hongkong,

de Britse Maagdeneilanden en tal van andere fiscale vluchtlan-

den, binnen dezelfde groep onderling leningen toekennen, in-

tresten en dividenden betalen, royalties vragen, elkaar inkomsten

en fiscaal interessante verliezen toestoppen, enzovoort. Allemaal

bedoeld om finaal nog een habbekrats aan belastingen te moeten

betalen. Op die manier liet Luxemburg zich dus gebruiken als

fiscale vluchtroute naar de meeste notoire belastingparadijzen,

tot ver buiten Europa. Een Belgische expert spreekt over een

‘blokkendoos’-systeem bij de grote advieskantoren zoals PwC. Ze

maken voor elke klant een blokkentoren met de fiscale zijspron-

getjes en tussenstops die het kantoor in het verleden al toepaste

op andere klanten.

Onontwarbaar kluwen

Voor de Belgische belastingcontroleurs is het onbegonnen werk

om zo’n kluwen aan postbusbedrijven volledig in kaart te bren-

gen. De Luxemburgse ruldingdienst krijgt wél uitgebreide sche-

ma’s van de opgezette constructies, maar die blijven

vertrouwelijk. De Belgische fiscus krijgt alleen de Luxemburgse

goedkeuring (ruling) onder de neus geschoven en moet zich daar

meestal bij neerleggen als trouwe Europese partner. Door het

dubbele belastingverdrag tussen Luxemburg en België, moeten

de bedrijven in kwestie immers maar één keer belasting betalen.

De Belgische fiscus

Gaat het om belastingsfraude? Geenszins. Alle constructies zijn

in de regel perfect legaal. ‘Belastingsoptimalisatie’ of ‘internatio-

nale belastingsplanning’ zijn de termen die hierover in het

Luxemburgse takswereldje circuleren. Fraude is het niet. Wat

niet wil zeggen dat er geen vragen bij gesteld kunnen worden.

Zo richtte de Belgische fiscus zijn vizier alvast op één case die op-

duikt in de Luxembourg Leaks: een constructie van telecomreus

Belgacom, voor 53 procent in handen van de Belgische staat. Die

richtte een Luxemburgse holding op en sloot daarover in 2004

en nog eens in 2008 een ruling af met Luxemburg. De Bijzon-

dere Belastinginspectie (BBI) van België voerde een onderzoek

naar de constructie. Gevolg? De belastinginspecteurs claimden

69 miljoen euro van Belgacom omdat de Luxemburgse construc-

tie volgens de BBI op lucht gebaseerd zou zijn en eigenlijk in

België belast moest worden.

Intussen heeft Brusselse rechtbank van eerste aanleg de zaak be-

handeld en Belgacom in juni 2014 gelijk gegeven. De fiscus is in

beroep gegaan. De case toont aan hoe de Belgische fiscus zulke

Luxemburgse vehikels amper in vraag kan stellen.

200 bedrijven op één adres

Ook opmerkelijk: een aantal Luxemburgse dochterbedrijven van

Belgische groepen zijn gevestigd op adressen in het Groothertog-

dom waar tot bijna 200 andere bedrijven kantoor houden. Kan

dat wel? Een omzendbrief uit 2011, opgesteld door de directeur

van de Luxemburgse inkomstenbelasting, formuleert minimum-

vereisten voor bedrijven die de financieringsactiviteiten van een

groep waarnemen.

Opvallend daarbij is dat het gekwalificeerde personeel dat trans-

acties uitvoert niet per se op de payroll van het bedrijf zelf moet

staan. Ook op dat vlak is Luxemburg dus lakser dan België. In

België moet er wel minstens één personeelslid aan het werk zijn.

De omvang van het probleem wordt nog duidelijker als we na-

trekken hoeveel andere Belgische bedrijven ook al verbonden

zijn met dezelfde postbusadressen die de 27 Belgische families

en bedrijven in Luxemburg gebruikten. We vonden op één adres

zelfs 59 Luxemburgse vehikels van andere Belgische bedrijven

die dezelfde postbus gebruikten.

Jean-Claude Juncker

Het gigantische datalek Luxembourg Leaks ligt ook gevoelig

voor de gloednieuwe voorzitter van de Europese commissie, de

Luxemburger Jean-Claude Juncker. Van 1995 tot 2013 heeft hij

als premier van Luxemburg al deze belastingconstructies toege-

staan – die de andere Europese lidstaten miljarden euro’s aan be-

lastinginkomsten hebben ontfutseld. Eén wetsartikel dat in

Luxemburg een gunstig belastingsregime opzette voor royalties

uit merken werd zelfs door Juncker himself ondertekend in zijn

toenmalige hoedanigheid als minister van Financiën.

De ambtenaar die zijn stempel zette op de meeste rulings, Ma-

rius Kohl, viel bijna rechtstreeks onder de Luxemburgse rege-
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ring: er stonden slechts twee hiërarchische verantwoordelijke

tussen hem en de regering. Kohl is in 2013 met pensioen ge-

gaan, maar benadrukte onlangs nog tegenover Wall Street Jour-

nal dat Juncker en de rest van de Luxemburgse regering nooit

opmerkingen of kritiek hadden op zijn aanpak. Luxembourg

Leaks brengt Juncker als nieuwe Europese commissievoorzitter

mogelijk in zeer nauwe schoentjes.

Illegale staatssteun?

Ook de Europese Commissie en de OESO, de club van rijke lan-

den, vinden een aantal rulings niet langer vanzelfsprekend. De

Europese Commissie heeft in juni al een onderzoek opgestart

naar de belastingafspraken die multinationals hebben gemaakt

met Ierland, Nederland en Luxemburg. Ze onderzoekt of het mo-

gelijk om illegale staatssteun gaat. En met een project tegen be-

lastingontwijking door multinationals, getiteld Base Erosion and

Profit Shifting, doet de OESO een aantal voorstellen om te

komen tot afspraken over internationale belastingsplanning.

‘Strike naleving van regels’

PwC Luxembourg reageert dat Luxembourg Leaks is ‘gebaseerd

op verouderde informatie die teruggaat op een aantal jaren gele-

den. De wetgeving en regels met betrekking tot nationale en in-

ternationale belastingen zijn de voorbije vijf jaar aanzienlijk

veranderd.’ PwC stelt dat het een Global Code of Conduct heeft

inzake belastingen, die geldt voor al zijn lokale bedrijven. ‘Die

legt de strikte naleving op van internationale en nationale belas-

tingsregels.’ Het meldt ook dat het ICIJ-onderzoek grotendeels is

‘gebaseerd op gestolen documenten. De diefstal wordt onder-

zocht door de relevante authoriteiten.’

‘Luxemburg kan het probleem niet alleen 
oplossen’

‘In gevallen waarin de belastingplannen van internationale be-

drijven leiden tot significante verlagingen van hun belastingen, is

dat zeker niet door het regulerend kader van Luxemburg of acties

van de regering’, reageert het Luxemburgse ministerie van Fi-

nanciën. ‘Integendeel, bedrijven komen tot zulke resultaten door

de belastingregimes van verschillende landen samen uit te spe-

len. En dat probleem kan niet door Luxemburg alleen worden

opgelost. Dat vereist een gecoördineerde inspanning door de in-

ternationale gemeenschap. Daarover wordt momenteel gespro-

ken binnen de OESO en Luxemburg speelt een actieve rol in die

discussie. En dat zal leiden tot een billijke oplossing voor alle re-

geringen en voor de internationale zakenwereld.’

2.2 #LuxLeaks legt geheime Luxemburgse 
belastingafspraken van bedrijven bloot

door Leslie Wayne, Kelly Carr, Marina Walker Guevara, Mar Cabra

en Michael Hudson

Pepsi, IKEA, FedEx en 340 andere internationale bedrijven heb-

ben confidentiële belastingafspraken afgesloten in Luxemburg,

waardoor ze hun wereldwijde belastingbijdragen kunnen reduce-

ren – hoewel sommige bedrijven amper aanwezig zijn in het

kleine Groothertogdom. Dat blijkt uit gelekte documenten.

Het lijkt erop dat deze bedrijven honderden miljarden dollar

door Luxemburg hebben gekanaliseerd en miljarden dollar be-

lastingen hebben bespaard. Dat blijkt uit een onderzoek van

bijna 28.000 pagina’s confidentiële documenten door het Inter-

national Consortium of Investigative Journalists en een team van

meer dan 80 journalisten uit 26 landen.

Grote bedrijven kunnen flink wat belastingen besparen door

complexe boekhoudkundige en wettelijke structuren op te zet-

ten, die winsten vanuit landen met een hoger belastingtarief –

waar bedrijven hun hoofdkwartier hebben en veel zaken doen –

overbrengen naar Luxemburg, met zijn lagere belastingen. In

sommige gevallen, zo blijkt uit de gelekte documenten, hebben

bedrijven kunnen genieten van de facto belastingvoeten van

minder dan 1 procent op de inkomsten die ze naar Luxemburg

verschoven.

De EU en Luxemburg hebben maandenlang getwist over de

weerzin van Luxemburg om informatie over zijn belastingru-

lings over te maken aan de EU. Die onderzoekt of de belasting-

deals die Luxemburg afsloot met Amazon en Fiat Finance een

inbreuk uitmaken op Europese wetgeving. Luxemburgse functio-

narissen hebben weliswaar een deel informatie aan de EU over-

gemaakt maar weigerden volgens Europese ambtenaren om een

grotere reeks documenten met betrekking tot de belastingrulings

over te maken.
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Vandaag maken ICIJ en zijn mediapartners op www.icij.org een

grote set documenten publiek met Luxemburgse rulings – met

name 548 belastingafspraken afgesloten tussen 2002 en 2010.

Berichtgeving over de inhoud van die documenten gebeurt in

tientallen landen. Het is niet duidelijk of zich tussen die set ook

documenten bevinden die de EU-onderzoekers in handen willen

krijgen. In ieder geval gaat het om het soort documenten die de

kern uitmaken van het EU-onderzoek naar de Luxemburgse be-

lastingrulings.

De gelekte documenten die ICIJ onderzocht omvatten belasting-

afspraken die PricewaterhouseCoopers, een van ‘s werelds groot-

ste accountingbedrijven, heeft onderhandeld namens honderden

bedrijfsklanten. Opdat de bedrijven een aanspraak zouden kun-

nen maken op belastingvermindering, hielpen belastingadvi-

seurs van PwC – zo blijkt uit de documenten – met financiële

strategieën, waaronder leningen tussen zusterbedrijven en an-

dere stappen om winsten van het ene deel van een bedrijf over te

brengen naar het andere, om op die manier het belastbaar inko-

men te reduceren of elimineren.

De documenten tonen bijvoorbeeld dat het bedrijf FedEx Corp.,

met thuisbasis in Memphis, twee Luxemburgse filialen opzette

om de inkomsten van zijn Mexicaanse, Franse en Braziliaanse

operaties te verschuiven naar FedEx-filialen in Hongkong. De

winsten gingen grotendeels van Mexico naar Luxemburg als be-

lastingvrije dividenden. Luxemburg ging ermee akkoord  slechts

belasting te heffen op een kwart van 1 procent van FedEx’ niet-di-

vidend-inkomen dat door deze regeling vloeide – waardoor de

overblijvende 99,75 procent belastingvrij bleef.

‘Een Luxemburgse structuur is een manier om het inkomen te

verwijderen van welk land het ook afkomstig is’, zegt Stephen E.

Shay, professor internationale fiscaliteit aan de Harvard Law

School en voormalig belastingambtenaar bij het Amerikaanse

Treasury Department. Het Groothertogdom combineert volgens

Shay ‘enorme flexibiliteit om belastingvermindering-schema’s op

te zetten, met bindende rulings die uniek zijn. Het is zoals een

magisch sprookjesland.’

FedEx gaf geen commentaar op de details van zijn Luxemburgse

belastingafspraken. Andere bedrijven die in Luxemburg aanklop-

pen voor belastingafspraken zijn actief in private equity (privaat

vermogen; beleggingen in niet-beursgenoteerde ondernemin-

gen, nvdr), vastgoed, productie, de farmaceutische sector en an-

dere industrieën, zo blijkt uit de gelekte documenten.

Enkele voorbeelden zijn Accenture, Abbott Laboratories, Ameri-

can International Group (AIG), Amazon, Blackstone, Deutsche

Bank, het Coach-handtassenimperium, H.J. Heinz, JP Morgan

Chase, Burberry, Procter & Gamble, de Carlyle Group en de Abu

Dhabi Investment Authority.

Luxemburgse functionarissen en verdedigers langs hun kant

stellen dat er niets aan de hand is met het systeem van private be-

lastingafspraken in het Groothertogdom.

‘In geen geval gaat het om sweetheart deals (voorkeursbehande-

lingen, nvdr)’, zegt Nicolas Mackel in een interview met ICIJ.

Mackel is ceo van Luxembourg for Finance, een quasi-gouverne-

menteel agentschap. ‘Het Luxemburgse belastingsysteem is

competitief – er is niets onfairs of onethisch aan’, aldus Mackel.

‘Wanneer bedrijven erin slagen hun belastingen tot een laag be-

drag te reduceren, dan is dat niet het probleem van één belas-

tingsysteem maar van de interactie van vele belastingsystemen.’

Minder dan één procent

Het vrijgeven van de gelekte documenten komt op een gevoelig

moment voor Luxemburg, een land met minder dan 550.000 in-

woners. Net nu de EU een onderzoek voert naar Luxemburgse

belastingafspraken, vat voormalig Luxemburgs premier Jean-

Claude Juncker zijn eerste week aan als voorzitter van de Euro-

pese Commissie, een van de machtigste functies in de EU.

Juncker, die aan het hoofd stond van Luxemburg in de periode

dat heel wat fiscale voordelen in het leven werden geroepen,

heeft beloofd vanuit zijn nieuwe post belastingontwijking hard

aan te pakken. Tegelijkertijd zei Juncker dat hij gelooft dat het

Luxemburgse belastingregime in ‘volledige overeenstemming’ is

met de Europese regelgeving. Onder het Luxemburgse systeem

kunnen adviseurs van PwC en andere bedrijven voorstellen doen

rond bedrijfsstructuren en –transacties om belastingverminde-

ringen te bekomen, en vervolgens de geschreven bevestiging

krijgen dat hun plan gunstig onthaald zal worden door het

Luxemburgse ministerie van Financiën.

‘Het is alsof je je belastingplan aan de overheid voorlegt en op

voorhand een zegen krijgt’, zegt Richard D. Pomp, professor fis-

caliteit aan het rechtendepartement van de Universiteit van Con-
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necticut. ‘En de meeste krijgen een zegen. Luxemburg heeft een

zeer gebruiksvriendelijk belastingdepartement.’

De private deals zijn legaal in Luxemburg maar zouden buiten

het Groothertogdom juridisch uitgedaagd kunnen worden, als

belastingfunctionarissen in andere landen ze zouden beschou-

wen als ongepast.

Het Luxemburgse ministerie van Financiën liet in een verklaring

weten dat ‘voorafgaande belastingbeslissingen een courante

praktijk zijn in veel EU-lidstaten, zoals Duitsland, Frankrijk Ne-

derland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg’, en dat ze niet

conflicteren met de Europese regelgeving zolang ‘alle belasting-

betalers in een gelijkaardige situatie op dezelfde manier behan-

deld worden’.

Volgens PwC is de ICIJ-berichtgeving gebaseerd op ‘verouderde’

en ‘gestolen’ informatie, en is de ‘diefstal in handen van de rele-

vante authoriteiten’. PwC liet weten dat het belastingadvies en –

assistentie geeft ‘in overeenstemming met de geldende lokale,

Europese en internationale belastingwetten en -overeenkomsten,

en wordt gedreven door een gedragscode, de PwC Global Tax

Code of Conduct’.

In zijn verklaring stelde PwC dat media ‘geen volledig begrip van

de structuren terzake’ hebben. PwC kan geen commentaar geven

bij specifieke zaken over zijn klanten, maar verwerpt ‘elke sugges-

tie dat er iets ongepasts zou zijn aan het werk van het bedrijf’.

ICIJ en zijn mediapartners raadpleegden jaarrekeningen van be-

drijven, formulieren die bedrijven invullen voor de overheid (zo-

genaamde regulatory filings) en gerechtelijke documenten om de

gelekte rulings in hun context te plaatsen. Onder meer The Guar-

dian, Süddeutsche Zeitung en NDR in Duitsland, de Canadian

Broadcasting Corporation, Le Monde, de Japanse krant Asahi

Shimbun, Politiken uit Denemarken, de Braziliaanse krant Folha

de S. Paulo, MO*, Le Soir, De Tijd en andere media werkten mee

aan het onderzoek, dat zes maanden in beslag nam.

In de gelekte documenten duiken Amerikaanse en Britse bedrij-

ven vaker op dan bedrijven uit eender welk ander land – gevolgd

door bedrijven uit Duitsland, Nederland en Zwitserland. Het gros

van de rulings uit de stapel documenten is goedgekeurd tussen

2008 en 2010. Over een aantal rulings werd voor het eerst gerap-

porteerd in 2012, door journalist Edouard Perrin van de publieke

zender France 2 en door de BBC. De meeste PwC-documenten

zijn echter nooit voorheen geanalyseerd door journalisten.

De documenten bevatten geen rulings die door andere accoun-

tingbedrijven zijn aangevraagd bij de Luxemburgse overheid. En

heel wat documenten vermelden geen expliciete data inzake hoe-

veel geld de bedrijven doorheen Luxemburg wilden verschuiven.

Experts die in opdracht van ICIJ de bestanden geanalyseerd heb-

ben, stellen dat de documenten echter duidelijk maken dat de be-

drijven en hun adviseurs bij PwC agressieve strategieën inzake

belastingvermindering opzetten, door Luxemburg te gebruiken

in combinatie met andere belastingparadijzen zoals Gibraltar, (de

Amerikaanse staat) Delaware en Ierland.

De documenten tonen onder meer het volgende:

• De Pepsi Bottling Group Inc., een unit van PepsiCo gevestigd

in New York, gebruikte dochterondernemingen in Luxemburg

om een serie leningen te regelen tussen zusterbedrijven, waar-

door het drankenbedrijf zijn belastingtarief kon reduceren ver-

schuldigd op de aankoop van een controlerend belang in JSC

Lebedyansky, de grootste sappenproducent van Rusland. Die

aankoop was 1,4 miljard dollar waard. Minstens 750 miljoen

dollar van het bedrag waarvan sprake in de Russische deal pas-

seerde doorheen de Luxemburgse dochteronderneming Tan-

glewood, alvorens aan te komen bij een Pepsi-dochterbedrijf in

Bermuda. Luxemburg functioneerde als een kanaal voor belas-

tingvermindering toen de winsten van Rusland naar Bermuda

gingen.

• Coach Inc., gevestigd in New York, riep twee Luxemburgse en-

titeiten in het leven om 250 miljoen euro Hongkongse inkom-

sten te verhuizen in 2011 – een bedrag waarvan het verwachtte

dat het tegen 2013 tot een miljard euro zou oplopen. Eén

Luxemburgse entiteit functioneerde als interne bank, waar-

door heel wat van de inkomsten die de luxegoederenproducent

in Azië genereerde konden passeren langs een serie buiten-

landse entiteiten, in de vorm van interestbetalingen op geld

dat het bedrijf aan zichzelf uitleende. Luxemburgse documen-

ten tonen dat het bedrijf in 2012 een kwart miljoen euro belas-

tingen betaalde, op 36,7 miljoen euro inkomsten die in

Luxemburg binnenkwamen – omgerekend flink minder dan

één procent.

• IKEA gebruikte Luxemburg als onderdeel van een belastingbe-
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sparingsstrategie die bijna zo ingewikkeld is als de zelf-te-

monteren meubels van de retailketen. IKEA opereert via twee

onafhankelijke groepen van bedrijven: IKEA Group, die het

gros van de 364 iconische IKEA-winkels controleert, en Inter

IKEA Group, die de franchise controleert. De structuur van

Inter IKEA omvat een Luxemburgs holdingbedrijf, een

Luxemburgs financieringsbedrijf, een stichting in Liechten-

stein en een Zwitserse financieringspoot. Gelekte documenten

tonen dat de activiteiten van IKEA in Luxemburg het Zwitserse

dochterbedrijf in 2009 hebben geopend om een deel van zijn

financieringsoperaties te outsourcen naar nog een andere ju-

risdictie met lage belastingtarieven, waardoor het bedrijf zowel

in Luxemburg als in Zwitserland belastingen kon besparen.

• De rijkste familie van België, de dynastie van de de Spoel-

berch-miljardairs, sloot in 2008 een belastingafspraak met de

Luxemburgse overheid. De familie de Spoelberch, die deel uit-

maakt van Belgiës historische adel en dicht staat bij de konink-

lijke familie, heeft een belangrijke participatie in AB Inbev, de

grootste brouwer ter wereld – met onder meer Budweiser,

Stella Artois, Corona en Beck’s in zijn portfolio. De documen-

ten geven aan dat de Spoelberchs twee miljard euro via Ierland

en vervolgens langs Luxemburg kanaliseerden; bij elke stap

werden de belastingen gereduceerd. Het enige zichtbare teken

van de Luxemburgse bedrijven gecontroleerd door de familie

lijkt een kleine brievenbus te zijn op een adres waar bijna 190

andere bedrijven geregistreerd staan.

• Zelfs de Canadese regering verkreeg een private Luxemburgse

belastingruling. In 2008 kocht het Public Sector Pension In-

vestment Board vastgoed in Berlijn. Die raad beheert de pensi-

oenen van alle Canadese federale ambtenaren, waaronder ook

de Royal Canadian Mounted Police. De pensioenraad richtte in

Luxemburg bedrijven op die haar hielpen om Duitse belastin-

gen op grondtransacties [land transfer taxes] te omzeilen. Een

complexe structuur van interne leningen liet de raad toe om in

Luxemburg minimaal belastingen te betalen op inkomsten uit

het Duitse vastgoed. De investeringsraad heeft een kantoor in

Luxemburg – een plaats waar bureaus te huur zijn per maand

en waar twee medewerkers meer dan 600 miljoen dollar aan

Europese investeringen in de gaten houden.

De Canadese pensioenraad en Inter IKEA lieten beiden weten

dat hun belastingplanning in overeenstemming is met alle wet-

ten en regels. Het Canadese fonds argumenteert dat aangezien

het in Canada vrijgesteld is van belastingen, het uiteindelijk

‘geen belastingvoordeel’ genoot door de investeringen via Luxem-

burg te laten verlopen. Inter IKEA stelde dat zijn totale effectieve

bedrijfsbelastingtarief momenteel rond de 14 procent schom-

melt.

Pepsi, Coach en een boekhouder van de Luxemburgse holdings

van familie de Spoelberch gaven geen commentaar op de details

van de Luxemburgse belastingafspraken.

‘Dit is echt de eerste keer dat we een blik krijgen in de werking

van Luxemburg als belastingparadijs’, zegt Richard Brooks, een

voormalige Britse belastinginspecteur en auteur van het boek

The Great Tax Robbery. Brooks werd ingehuurd door ICIJ om

een aantal van de gelekte documenten te helpen analyseren. ‘De

landen (…) die geld verliezen, weten het niet. Ze weten helemaal

niet hoe het werkt.’

Vergulde pracht

Vorige maand, in de vergulde pracht van de Metropolitan Club in

New York, probeerde Pierre Gramegna, de Luxemburgse minis-

ter van Financiën, het Wall Street-publiek het hof te maken met

premier cru wijn en enige vrolijkheid. Hij vertelde de verzamelde

financiers dat hij de myhte wilde ontkrachten dat zijn kleine land

een belastingparadijs zou zijn. ‘Luxemburg is géén offshore-plek.

Dat zeg ik luid en duidelijk.’ Daarop volgde een stevig lachsalvo.

Aan de vooravond van een onderzoek door de Europese Com-

missie van de belastingpraktijken van Luxemburg, blijven

Luxemburgse beleidsmakers steigeren als hun land wordt be-

stempeld als een belastingparadijs. Als één van de stichtende lan-

den van de Europese Unie zet Luxemburg liever in de verf dat de

Luxemburgers meertalig zijn en hun land een ‘business-vriende-

lijke’ en stabiele regering heeft. Maar als Luxemburg ooit bedre-

ven was in staalmakerij en fabricage, is het nu al langer

omgevormd tot een financieel centrum dat wedijvert met Lon-

den, New York en Hong Kong.

De banken en andere financiële instellingen in Luxemburg behe-

ren bijna 3 biljoen euro en maken van het land het op één na

grootste investeringscentrum ter wereld. Alleen de Verenigde

Staten doen nog beter.
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Meer dan 170 van de 500 grootste bedrijven ter wereld hebben

een Luxemburgse tak, berekende de non-profitorganisatie Citi-

zens for Tax Justice eerder al. Bijvoorbeeld 95 miljard dollar van

de winsten die Amerikaanse bedrijven in het buitenland maak-

ten in 2012 passeerden via Luxemburg. En op die winsten heb-

ben de bedrijven 1,04 miljard dollar belastingen betaald aan

Luxemburg of een magere 1,1 procent.

Andere belastingparadijzen zoals Ierland pakken uit met ultra-

lage vennootschapsbelastingtarieven van 12,5 procent. Maar

Luxemburg behoudt een vast tarief van 29 procent. Alleen tonen

de gelekte documenten nu aan dat het Groothertogdom regelma-

tig in belastingakkoorden met bedrijven groen licht heeft gege-

ven om de belastbare inkomsten te reduceren tot bijna nul.

Hierdoor kunnen in de praktijk de belastingen die de bedrijven

dan in Luxemburg betalen gemakkelijk tot onder tien procent

verwateren.

Nog geen 30 procent van de gelekte belastingakkoorden bevatten

cijfers over de precieze bedragen die de bedrijven wilden "inves-

teren" via de Luxemburgse overeenkomsten. Het totaalbedrag

van de belastingdeals die wel concrete cijfers bevatten, schom-

melt rond de 215 miljard dollar (172 miljard euro) tussen 2002

en 2010. Maar waarschijnlijk gaat het om verschillende honder-

den miljarden euro’s als we voor alle belastingakkoorden pre-

cieze bedragen zouden hebben. En als we naast de belastingdeals

die PwC verkreeg voor zijn klanten ook nog die van andere grote

advieskantoren zouden verkrijgen, zou het totale bedrag van alle

belastingakkoorden in Luxemburg dus nog groter zijn.

De brieven die advieskantoor PwC verstuurde voor zijn klanten

om een belastingakkoord te kunnen sluiten met de Luxem-

burgse fiscus tellen doorgaans 20 tot 100 pagina’s. Ze geven de-

tails over verschillende financiële stratgiëen en concluderen dan

welke belastingvoordelen ze verwachten voor hun klanten. Zo

suggereren ze bijvoorbeeld dat dividenden die hun klant zal krij-

gen in Luxemburg zouden worden bestempeld als belasting-

vrijen intresten.

In de gelekte rulings lezen we ook dat alles is besproken in privé-

meetings tussen adviseurs van PwC en Luxmeburgse belasting-

ambtenaren. Als PwC dan het finale voorstel op papier zette, werd

dat doorgaans nog dezelfde dag goedgekeurd door de fiscus.

De voorgelegde constructies met bedrijven zijn doorgaans zo

complex dat de adviseurs van PwC er schema’s bij steken met

‘vooraf’ en ‘achteraf’-constructies. Om duidelijk te maken hoe

kapitalen kronkelen van dochterbedrijf naar dochterbedrijf en

doorheen verschillende landen en belastingparadijzen. Zo tonen

de gelekte documenten hoe Luxemburg in 2009 een belasting-

akkoord sloot met het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Ab-

bott Laboratories over een constructies die 79 verschillende

stappen bevatte, onder andere met bedrijven in Cyprus en Gi-

braltar. En de totale investering die daarmee gemoeid was, be-

droeg ruim 50 miljard dollar (40 miljard euro). Bij Abbott wilde

niemand commentaar geven.

In een presentatie uit 2009 zet PwC in de verf dat Luxemburg

een land is met een ‘flexibele en gastvrije overheid’ die ‘gemakke-

lijk contacteerbaar’ is en bereid ‘tot dialoog en een snel beslis-

singsproces’.

Het gros van de gelekte belastingakkoorden werden ondertekend

door één Luxemburgse belastingambtenaar, Marius Kohl, die nu

met pensioen is. Hij stond bekend als “Monsieur Ruling”. Hij

werd ook wel eens omschreven als ‘de bewaker van de enige

poort die leidde naar het belastingparadijs Luxemburg’.

Kohl stond aan het hoofd van de Luxemburgse belastingdienst

‘Sociétés 6’. In die functie behandelde Kohl duizenden belasting-

akkoorden en keurde hij tot 39 akkoorden goed per dag. Nu Kohl

vorig jaar met pensioen is gegaan, kan de wachttijd voor een be-

lastingakkoord in Luxemburg wel oplopen tot zes maanden.

Toen een reporter van ICIJ belde naar Kohls privéwoning, ant-

woordde een vrouw dat hij niet wilde reageren. In een recent in-

terview met The Wall Street Journal gaf Kohl toe dat ‘zijn werk

zeker ten goede is gekomen van Luxemburg, maar misschien

niet van de reputatie van het land’.

Toen Kohl de vraag kreeg of de prijzen die Luxemburgse bedrij-

ven aanrekenden aan zusterbedrijven elders in wereld voor het

gebruik van intellectuele eigendomsrechten en andere diensten

wel accuraat waren, likte de man zijn duim en hield hem in de

lucht. ‘Er was geen manier om dat te controleren’, zei Kohl.

Financiële macht

De Luxemburgse economie geniet van een groeiend aantal advo-

caten, boekhouders en financiers die ingehuurd worden om met

de belastingambtenaren te praten. PwC bijvoorbeeld stelde dat
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het in Luxemburg meer dan 2.300 medewerkers telde en dat er

dit jaar nog 600 zouden bij komen.

De bedrijvenparken en kantoorgebouwen blijven groeien in het

Groothertogdom. Constructiekranen kleuren de horizon. Het In-

ternationaal Muntfonds berekende ook dat Luxemburg per inwo-

ner de grootste economische output heeft ter wereld. Met 112.473

dollar per persoon in 2013, meer dan dubbel zoveel als in de Ver-

enigde Staten (53.001 dollar), Frankrijk (44.099 dollar) en het

Verenigd Koninkrijk (39.372 dollar).

‘Luxemburg is niet waar mensen zo meteen aan denken als je

spreekt over een belastingparadijs’, stelt Mackel, de topman van

Luxembourg for Finance. ‘We maken staal en auto-onderdelen

en we hebben een logistieke industrie. Ons financieel centrum is

divers met eerste-klasse fondsen, verzekeringen, bedrijvenfinan-

ciering en Europa’s heersende beurs. Luxemburg is meer dan

die ene kwestie die men van het land wil maken.’

Niettemin heeft Luxemburg nog altijd verschillende manieren

om belastingen te verlagen die je elders amper vindt. Zo is er een

ruime wetgeving die toestaat dat 80 procent van de inkomsten

uit intellectuele eigendomsrechten belastingvrij mag blijven,

zowel voor software copyrights, patenten en handelsmerken.

Bedrijven die een voet aan de grond hebben in Luxemburg kun-

nen ook gebruik maken van financiële instrumenten om geld te

verschuiven over de wereld en zo de belastingregels van het ene

land uit te spelen tegen dat van een ander. Dat kan bijvoorbeeld

gaan over hybride schuldeninstrument dat toelaat om winsten

vanuit een EU-land met hogere belasting te verschuiven naar een

Luxemburgse entiteit. De winsten worden beschouwd als inte-

restbetalingen in Luxemburg, waar ze van de belastingen kun-

nen afgetrokken worden. In het land van het moederbedrijf

kunnen ze beschouwd worden als dividenden – en kunnen bij-

gevolg vrijgesteld worden.  

De Europese Unie heeft onlangs nog komaf gemaakt met

hybride leningen die misbruik maken van de mismatchen tus-

sen belastingregimes in verschillende landen. Luxemburg en de

andere EU-lidstaten krijgen nog tot eind volgend jaar de tijd om

die nieuwe regel om te zetten in wetgeving.

Maar net als in tal van andere belastingparadijzen kan het kan-

toor van een bedrijf in Luxemburg zich beperken tot een post-

bus. Kantoorgebouwen over heel het land zijn volgeplakt met de

naamplaatjes van bedrijven terwijl er weinig meer te vinden is

dan dat naamplaatje. Andere bedrijven hebben wel kantoor-

ruimte gehuurd, maar blijken daar geen personeelsleden te heb-

ben, zeker niet zichtbaar. In één gebouw, aan de rue Guillaume

Kroll nummer vijf, hebben meer dan 1600 bedrijven hun adres.

Een ander, aan de Avenue Charles de Gaulle nummer 2, her-

bergt zowat 1450 bedrijven. Terwijl nog een ander gebouw aan

de Avenue J.F. Kennedy nummer 46A het thuisadres is van min-

stens 1350 bedrijven. Dat blijkt uit een analyse door ICIJ van het

bedrijvenregister van Luxemburg.

En deze bedrijven kunnen bergen geld vertegenwoordigen. Bij-

voorbeeld vanuit de Verenigde Staten alleen al is er vorig jaar

voor 416 miljard dollar rechtstreeks geïnvesteerd in Luxemburg.

Het grote merendeel daarvan, 343 miljard dollar, ging naar typi-

sche holdings die dus vooral participaties in andere bedrijven be-

heren, veeleer dan jobs te creëren. Zeker als je weet dat slechts

één procent van de buitenlandse werknemers van Amerikaanse

bedrijven in Luxemburg te vinden is.

In 2011 zijn er wel nieuwe regels gekomen in Luxemburg. Die

vereisen dat Luxemburgse bedrijven die fungeren als interne

banken van bedrijvengroepen toch een meerderheid van hun be-

heerders en bestuursleden in het Groothertogdom moeten stati-

onneren. Maar hoe die regels worden afgedwongen in de

praktijk en hoe postbusadressen worden aangepakt, wilde de

Luxemburgse overheidsdienst Financiën niet vertellen aan ICIJ.

EU-onderzoek

Bij de Europese instellingen in Brussel kunnen de fiscale frivoli-

teiten in Luxemburg op weinig bijval rekenen. De Europese

Commissie onderzoekt of de Luxemburgse belastingakkoorden

met de topbedrijven Fiat Finance en Amazon wijzen op illegale

staatssteun. Want als één bedrijf belastingvoordelen krijgt, moe-

ten andere bedrijven dat ook kunnen krijgen.

‘In deze tijden van krappe overheidsbudgetten is het juist zo be-

langrijk dat grote multinationale bedrijven een eerlijke belasting

betalen’, zei Joaquín Almunia, de vorige Europese commissaris

voor Concurrentie eerder dit jaar toen hij de onderzoeken aan-

kondigden naar belastingakkoorden (‘rulings’) in Ierland, Neder-

land en Luxemburg.

Reuters berichtte in 2012 al dat de akkoorden die Amazon sloot
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met de Luxemburgse fiscus er voor zorgden dat het bedrijf tus-

sen 2007 en 2011 buiten de VS een gemiddeld belastingpercen-

tage moest betalen van slechts 5,3 procent. Terwijl Amazon in

2013 nog 20 miljard dollar winst haalde uit al zijn Europese acti-

viteiten, die bijna volledig via Luxemburg worden gekanaliseerd.

Het onderzoek van de Europese Commissie focust op één van de

belangrijkste bedrijven van Amazon in Luxemburg: Amazon EU

S.à.r.l., dat diensten verleent aan de Europese klanten van Ama-

zon. En volgens de Commissie maakt een genereus belastingak-

koord uit 2003 met de Luxemburgse fiscus mogelijk dat

miljoenen euro’s aan fiscaal aftrekbare royalties elk jaar vloeien

naar nog een ander Luxemburgs bedrijf van Amazon. Met als re-

sultaat dat Amazon amper belastingen betaalt op zijn verkoopcij-

fers in Europa.

De gelekte documenten in Luxembourg Leaks tonen aan dat in

2009 Amazon EU S.à.r.l. meer dan 519 miljoen euro aan royal-

ties betaalde terwijl andere Luxemburgse bedrijven (Amazon Eu-

rope Holding Technologies SCS) datzelfde bedrag ontving

dankzij ‘akkoorden met verbonden bedrijven’. Dankzij deze en

andere belastingaftrekken afficheerde Amazon EU S.à.r.l. een be-

lastbare winst van slechts 14,8 miljoen euro en betaalde het 4,1

miljoen euro belastingen in Luxemburg.

Ook Amazon wilde niet reageren op de vaststellingen van ICIJ.

Terwijl de Europese Commissie zijn onderzoeken voortzet, heeft

de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke-

ling (OESO) nieuwe regels voorgesteld zodat multinationale be-

drijven niet langer kunnen profiteren van veelgebruikte

praktijken om winsten te verschuiven naar belastingparadijzen.

Al is het nog onzeker en een werk van jaren om die nieuwe re-

gels om te zetten in werkelijkheid.

Gramegna, de minister van Financiën van Luxemburg, zei in een

interview met ICIJ dat ‘de Europese Commissie wel kan toezien

op staatssteun en eerlijke concurrentie’. ‘Maar we hebben aan de

Commissie ook gezegd dat alles wat we gedaan hebben in over-

eenstemming is met de algemene beginselen binnen de Euro-

pese Unie en de OESO.’

Een bijkomend politiek probleem is dat Jean-Claude Juncker

sinds deze week aan het hoofd staat van de Europese Commissie.

Terwijl hij als Luxemburgs eerste minister verantwoordelijk was

voor onder andere de wet die inkomsten uit allerlei intellectuele

eigendomsrechten voor 80 procent vrijstelt van belastingen.

In juli verklaarde Juncker nog tijdens een speech in Brussel dat

hij belastingontwijking zou bestrijden. ‘We zullen proberen om

wat moraliteit en ethiek te introduceren in het Europese belas-

tinglandschap.’ Maar recent verklaarde hij ook nog op de Duitse

televisie: ‘Niemand heeft me ooit staalhard kunnen overtuigen dat

Luxemburg een belastingparadijs is. Luxemburg past belastingre-

gels toe die volledig overeenstemmen met de Europese regels.’

En tijdens een persconferentie twee weken geleden beloofde

Juncker nog dat hij niet zal proberen om de onderzoeken naar

Luxemburg te beïnvloeden. ‘Ik zal mijn positie niet misbruiken

om Europese Commissarissen onder druk te zetten andere be-

slissingen te nemen tegenover Luxemburg.’

Experts betwijfelen dat Luxemburg zijn flexibel belastingregime

zal opgeven zonder slag of stoot. Belastinginspecteurs in België

en andere landen maken zich geen illusies dat grote bedrijven

manieren zullen blijven vinden om te profiteren van belastingak-

koorden in Luxemburg en andere belastingparadijzen. Terwijl

kleinere bedrijven en gemiddelde belastingbetalers zich moeten

neerleggen bij de verschuldigde belastingtarieven. En de beleids-

makers en belastingcontroleurs altijd een stapje achterop hinken.

Margot Williams, Emilia Díaz-Struck, Delphine Reuter, Frédéric

Zalac, Harvey Cashore, Lars Bové, Kristof Clerix, Julia Stein, Titus

Plattner, Mario Stäuble, Minna Knus-Galán, Matthew Caruana-Ga-

lizia, Christoph Lütgert, Rigoberto Carvajal, Edouard Perrin en Neil

Chenoweth hebben bijgedragen aan dit artikel. Vertaald uit het Engels

door Kristof Clerix en Lars Bové.

2.3 Reactie Luxemburg: ‘Het probleem kan 
niet door Luxemburg alleen opgelost 
worden’

door ICIJ

Waarom helpt Luxemburg bedrijven wereldwijd om miljoenen

euro belastingen te besparen? ICIJ stuurde de vraag – en nog een

hele reeks andere – naar Pierre Gramegna, de Luxemburgse mi-

nister van Financiën. ‘Bedrijven komen tot zulke resultaten door

de belastingregimes van verschillende landen samen uit te spelen.’

‘Verschillende grote internationale bedrijven hebben Luxemburg

uitgekozen om er enkele of al hun Europese hoofdkantoren te
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vestigen’, klinkt het in een schrijven dat het Luxemburgse minis-

terie van Financiën aan ICIJ overmaakte. ‘De keuze om zo’n

hoofdkwartier in een bepaald land te vestigen, is gebaseerd op

verschillende factoren. Het belastingregime in Luxemburg is

daarbij zeker niet de belangrijkste factor. Luxemburg biedt tal

van voordelen, waaronder sociale, economische en politieke sta-

biliteit, hoogopgeleide en meertalige werkkrachten, een zaken-

vriendelijke overheid...’

‘De financiële crisis heeft de focus gelegd op verschillende geval-

len van grote multinationals die hun belastingen lijken te reduce-

ren tot een bedrag dat niet in verhouding lijkt met hun winsten’,

beseft de Luxemburgse minister van Financiën. ‘En verschil-

lende landen, zoals Luxemburg, worden dan vermeld als diegene

die de bedrijven hebben geholpen om tot dat resultaat te komen.’

‘Maar Luxemburg, als één van de stichtende leden van de Euro-

pese Unie en de organisatie voor Economische Samenwerking

en Ontwikkeling (OESO), past dezelfde regels en standaarden

toe als alle andere Europese landen en industrielanden. Ons be-

lastingsysteem en onze dubbelbelastingverdragen volgen die

standaarden volledig, zowel qua procedures als inhoudelijk.’

Niet in strijd met het Europese recht

‘De praktijk om voorafgaande belastingakkoorden te sluiten met

bedrijven – de zogeheten rulings – bestaat al langer in verschil-

lende Europese lidstaten, zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland,

het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en andere (ook België,

nvdr)’, benadrukt Gramegna.

‘De Europese Commissie heeft trouwens al bevestigd dat het sys-

teem van voorafgaande rulings niet in strijd is met het Europese

recht, zolang alle belastingbetalers op gelijke voet worden behan-

deld. Luxemburg is er daarom gerust op dat de beschuldigingen

tegen ons land van illegale staatssteun in deze context loos zijn.

De Europese Commissie zal finaal besluiten dat we geen enkele

speciale belastingbehandeling of voordeel hebben toegekend aan

een bedrijf dat daarom gevraagd heeft.’

Voorspelbaarheid

‘In deze belastingakkoorden bepaalt onze belastingadministratie

hoe ze de belastingwet zal toepassen op een specifiek geval. In

hun verzoek zullen de bedrijven een gedetailleerde omschrijving

geven van het project en de geplande transacties. Dat zorgt voor

voorspelbaarheid voor beide partijen: zowel de belastingbetaler

als de overheid.’

‘De hele procedure is ook in regels vastgelegd. En die worden

lang niet alleen toegepast door één Luxemburgse administratie-

dienst, zoals Luxembourg Leaks doet uitschijnen en zeker niet

door één topambtenaar. Als er toch één belastingambtenaar op-

duikt in de gelekte belastingakkoorden, die met pensioen is ge-

gaan vorig jaar, is dat omdat hij één van onze grote

departementen leidde. En kleine ambtenarenkorpsen zijn nu

eenmaal gebruikelijk in Luxemburg. Ze zorgen voor een effi-

ciënte administratieve afhandeling.’

‘Als regering komen we niet tussen in de dossiers die de belasting-

administratie behandelt’, benadrukt de Luxemburgse minister

ook. ‘Tegelijk mag de belastingadministratie ook geen informatie

geven aan de regering over individuele belastingdossiers. Maar

Luxemburg geeft individuele bedrijven geen specifieke voordelen

die een bedrijf in dezelfde situatie niet zou krijgen.’

Billijke oplossing

‘En in gevallen waarin de belastingplannen van internationale

bedrijven leiden tot significante verlagingen van hun belastin-

gen, is dat zeker niet door het regulerend kader van Luxemburg

of acties van de regering. Integendeel, bedrijven komen tot zulke

resultaten door de belastingregimes van verschillende landen

samen uit te spelen. En dat probleem kan niet door Luxemburg

alleen worden opgelost. Dat vereist een gecoördineerde inspan-

ning door de internationale gemeenschap. Daarover wordt mo-

menteel gesproken binnen de OESO en Luxemburg speelt een

actieve rol in die discussie. En dat zal leiden tot een billijke oplos-

sing voor alle regeringen en voor de internationale zakenwereld.’

2.4 Reactie PwC: ‘Strikte naleving van 
belastingregels’

door ICIJ

De vertrouwelijke belastingafspraken die ICIJ in het Luxem-

bourg Leaks-project onthult, zijn mee voorbereid door het kan-

toor van PricewaterhouseCoopers in het Groothertogdom. ICIJ

vroeg het bedrijf om een reactie. 
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PricewaterhouseCoopers Luxembourg is naar eigen zeggen de

grootste leverancier van professionele diensten in Luxemburg,

met 2450 werknemers uit 55 landen. Het bedrijf verleent audit-

diensten, belastingadvies en algemeen businessadvies (van duur-

zaamheid tot IT-consultancy). PwC Luxembourg had in 2013 een

omzet van 288 miljoen euro, aldus het Jaaroverzicht 2013. In de

periode juni 2012-juni 2013 stegen de inkomsten uit belastingad-

vies met 15 procent.

‘Internationale belastingsysteem verbeteren’

ICIJ stuurde een vragenlijst met betrekking tot het Luxembourg

Leaks-project door naar PwC Luxembourg. Hoofd communicatie

Youcef Damardji antwoordde het volgende:

‘Uw verhaal is – voor zover we dat kunnen nagaan – gebaseerd

op verouderde informatie die teruggaat op een aantal jaren gele-

den. De wetgeving en regels met betrekking tot nationale en in-

ternationale belastingen zijn de voorbije vijf jaar aanzienlijk

veranderd.’

‘Ook de nationale wetgeving in Luxemburg is veranderd, bijvoor-

beeld met betrekking tot financiële transacties – met inbegrip

van striktere eisen rond substantie, en standaarden inzake trans-

fer pricing [interne verrekenprijzen]. Bovendien heeft de OESO

een aantal stakeholders samengebracht – daaronder landen, be-

drijven en ngo’s – om vast te leggen hoe bezorgdheden over het

internationale belastingsysteem aangepakt kunnen worden. PwC

is, samen met andere stakeholders, actief betrokken bij deze dis-

cussies om het functioneren van het internationale belastingsy-

steem te verbeteren.’

Volledige openheid

‘Als lidstaat van de EU heeft Luxemburg reeds jarenlang volledig

de standaarden voor financiële verslaggeving geïmplementeerd,

met inbegrip van volledige openheid rond transacties in de gepu-

bliceerde financiële overzichten van Luxemburgse entiteiten. Ten

gevolge daarvan zijn alle transacties – alsook de Luxemburgse be-

lastingbijdragen – vandaag en sedert vele jaren publiek beschik-

bare informatie.’

‘Bovendien zijn de Luxemburgse documenten waar u naar ver-

wijst [de rulings afgesloten door het Bureau d’Impositions Socié-

tés 6, nvdr], terwijl ze vertrouwelijk zijn voor de belastingbetaler,

beschikbaar voor – en zeer dikwijls op vraag overgemaakt aan –

de belastingoverheden van de betrokken entititeiten, onder de

Luxemburgse wetgeving.’

Gedragscode

‘PwC heeft een Global Code of Conduct inzake belastingen, die

geldt voor al zijn lokale bedrijven [member firms]. Die legt de

strikte naleving op van internationale en nationale belastingre-

gels.’

‘Zoals u allicht weet, bieden alle EU-lidstaten, waaronder Luxem-

burg, verschillende soorten belastingincentives aan, in overeen-

stemming met hun recht op fiscale soevereiniteit.’

‘Ten slotte lijkt uw verhaal – voor zover we dat kunnen nagaan –

grotendeels gebaseerd op gestolen documenten. De diefstal

wordt onderzocht door de relevante authoriteiten.’

Strikte confidentialiteit

Youcef Damardji gaf ook nog de volgende officiële verklaring in-

zake belastingadvies mee:

‘PwC verleent onafhankelijk professioneel advies aan klanten

met betrekking tot thema’s die zij belangrijk vinden bij het run-

nen van hun bedrijf – met inbegrip van allerhande belastingthe-

ma’s. Dit kan ook advies inhouden over het belasten van

potentiële zakentransacties in een bepaald land. We assisteren

onze klanten ook bij het voorbereiden van belastingaangiftes en

bij hun gesprekken met belastingoverheden.’

‘Al ons advies en onze hulp wordt gegeven in overeenstemming

met de geldende lokale, Europese en internationale belastingwet-

ten en -overeenkomsten. Dit wordt gedreven door een gedrags-

code, de PwC Global Tax Code of Conduct, die sinds 2005 in

voege is. Die gedragscode is een richtsnoer voor onze belasting-

professionals overal ter wereld met betrekking tot tal van zaken.

Daarbij speelt ook mee hoe belastingbeslissingen zullen waarge-

nomen worden door ruimere stakeholders.’

‘Voor onze klantenrelaties geldt strikte confidentialiteit. We kun-

nen dan ook geen commentaar geven op individuele cases.’

ICIJ België contacteerde eveneens PwC België voor een reactie,

maar die verwezen door naar PwC Luxembourg.
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3.1 De Spoelberch

De Luxemburgse belastingdeals van Belgiës 
rijkste familie
De steenrijke Belgische adellijke familie de Spoelberch is een

van de drie belangrijke familiale aandeelhouders van AB Inbev,

de grootste brouwersgroep ter wereld. In 2008 en 2010 maakten

een aantal Luxemburgse holdings rond de familie drie confiden-

tiële afspraken met de belastingadministratie van het Groother-

togdom. ICIJ kon de documenten inkijken. Een inleiding tot

Luxemburgse belastingoptimalisatie – en dat volstrekt legaal.

De families Van Damme, De Mévius en de Spoelberch behoren

tot de meest vermogende families van België. Via de Luxem-

burgse holding Eugénie Patri Sébastien (EPS), opgericht in

2003, controleren ze anno 2014 bijna 30 procent van de aande-

len van biergigant AB Inbev. De participatie van familie de Spoel-

berch in Eugénie Patri Sébatien verloopt via de Luxemburgse

holding Agemar SA, die al in 1972 werd opgericht.

Zeven eeuwen biergeschiedenis

De Belgische roots van AB Inbev gaan terug tot de Leuvense

brouwerij Den Hoorn in het midden van de veertiende eeuw.

Begin achttiende eeuw veranderde meesterbrouwer Sebastiaan

Artois de naam in Artois. Een eeuw later was het bedrijf in han-

den van de familie Edminond Willems. Zijn dochters trouwden

met Adolphe de Spoelberch en Eugène de Mevius.

In 1987 fuseerde Artois met de Luikse brouwerij Piedboeuf, be-

kend van het merk Jupiler en in handen van de erfgenamen van

Albert Van Damme. Door de fusie ontstond Interbrew, dat in

2000 naar de beurs trok. Het Belgische Interbrew en het Brazili-

aanse Companhia de Bebidas das Américas (AmBev) bereikten

in maart 2004 een akkoord over de oprichting van InBev. Die

groep smolt vier jaar later samen met de Amerikaanse brouwer

Anheuser-Busch: AB Inbev was geboren.

De Boulevard du Prince Henri ligt aan de groene westrand van

Luxemburg, een straat met gezellige parkjes en knappe histori-

sche gebouwen. Op nummer 9B, een gebouw op de hoek, huist

een kopieercentrum. ‘Résidence Les Princes’ staat te lezen boven

de glazen deur van de inkomhal. In een appartement op de

derde verdieping houdt Fons Mangen kantoor. Fiduciaire is zijn

beroep: Mangen verzorgt het beheer van Luxemburgse vennoot-

schappen. Een eigen website heeft Mangen niet maar op andere

gespecialiseerde websites vinden we wel veel verwijzingen naar

het ‘administratiekantoor’, de ‘boekhouder’, ‘belastingadviseur’

of ‘bestuurder’.

Aan één kant van de inkomhal prijkt een dozijn brievenbussen

in gouden kleur. Op de brievenbus van Fons Mangen hangt een

lijst met maar liefst 194 bedrijven. Daartussen staan de namen

Agemar, Vedipar, Vedihold, Wernelin SA en Pharmahold SA –

vijf holdings gelinkt aan de Belgische familie de Spoelberch.

Vier kilometer verderop in de hoofdstad van het Groothertog-

dom, aan de Route de Longwy 488, staat een nieuw gebouw van

vier verdiepingen. De benedenverdieping is leeg. In de inkomhal

hangen acht witte brievenbussen. Een daarvan behoort toe aan

negen bedrijven, waaronder Eugénie Patri Sébastien en Patrin-

vest – een holding van de Belgische familie Van Damme. Het

kantoor van Eugénie Patri Sébastien en Patrinvest maakt hoege-

naamd niet de indruk van een postbusadres. Toch zijn de ven-

nootschappen daar pas sinds 2013 gevestigd, zo blijkt uit

informatie verkregen via het Luxemburgse bedrijfsregister.

Tot vorig jaar hadden beide bedrijven hun maatschappelijke zetel

in de Guillaume Krollstraat 5 in Luxemburg. Binnen de Luxem-

burgse wereld van internationale belastingplanning staat dat

adres met stip op nummer één genoteerd. Maar liefst 1600 ac-

tieve bedrijven zijn er vandaag geregistreerd.

Drie confidentiële belastingafspraken

De bedrijven Agemar, Vedipar, Vedihold, Wernelin, Pharmahold

en EPS duiken allemaal op in drie rulings – confindentiële belas-

tingafspraken – die het Luxemburgse Bureau d’Imposition Socié-

tés 6 afsloot in 2008 en 2010. ICIJ kon de documenten inkijken.

We bespreken hieronder de belangrijkste ruling van de drie.

De oprichting van twee nieuwe Luxemburgse 
holdings

Flashback naar 2007. Via de Luxemburgse vennootschap Age-

mar hielden de Spoelberchs niet alleen aandelen aan in Inbev

3. De Belgische LuxLeaks-cases in detail



80paper 90

�
16

maar ook in drie Belgische ondernemingen. Agemar besliste om

zich te concentreren op de Inbev-aandelen en bracht de participa-

ties in de drie Belgische bedrijven onder in een nieuwe structuur,

bestaande uit twee Luxemburgse holdings: Vedipar en Vedihold.

Dat gebeurde enkele weken voor de fusie van Anheuser-Busch

en InBev, en is vanuit die optiek dan ook een logische stap. Dat

zeggen fiscaal experts die op vraag van ICIJ België de ruling be-

studeerden. Door de activiteiten op te splitsen, vermeng je ook de

risico’s niet.

Groeten uit Gibraltar

Vedipar SA werd in augustus 2007 opgericht door Gibraltar Fid-

corp Limited, een bedrijf gevestigd in Gibraltar. Dat Britse over-

zeese gebied, in het zuidelijkste puntje van Spanje, telt amper

28.000 inwoners en staat bekend om zijn gunstige belastingre-

gime. Op het adres van Gibraltar Fidcorp Limited – Suite 24 aan

Watergardens 6 – is ook de Europa Trust Company gevestigd.

‘Sinds 1985 biedt Europa [Trust Company] bedrijven, individuen

en families de middelen aan om hun rijkdom te beschermen en

laten groeien’, klonk het in 2013 nog op de website van dat bedrijf.

‘Europa [Trust Company] biedt een uiteenlopend pakket aan be-

drijfsoprichtings- en managementsdiensten aan, waaronder de

administratie van bedrijven en stichtingen, directeurs, aandeel-

houders en secretaressen, boekhouding, marineregistratie en an-

dere aanverwante diensten.’ En verder: ‘Als lid van de EU biedt

Gibraltar makkelijk toegang tot de Europese financiële markten

en is ook onderworpen aan de EU-richtlijnen en -wetgeving.’

Bij de oprichting van Vedipar in Luxemburg werd Gibraltar Fid-

corp Limited vertegenwoordigd door Fons Mangen, die meteen

ook administrateur-generaal werd van Vedipar.

Kredietovereenkomst van 2 miljard euro

Twee maanden later, op 4 oktober 2007, zag in Luxemburg Vedi-

hold SA het levenslicht. Ook van dit bedrijf werd Fons Mangen

administrateur-generaal. Vedihold, voor honderd procent in han-

den van Vedipar, zou voortaan de aandelen in de drie eerder ge-

noemde Belgische bedrijven gaan beheren.

De afspraak die Vedihold daarover maakte met Agemar werd

vastgelegd in een zogenaamd Credit Facility Agreement (CFA) –

een kredietovereenkomst. De details van dat document besparen

we u – het is voor buitenstaanders zeer complex – maar de bot-

tomline is dat het een aantal schuldvorderingen groepeert die

Agemar ten aanzien van Vedihold had. Het bedrag waarvan

sprake in de kredietovereenkomst bedroeg 2 miljard euro.

Meteen na het afsluiten van de overeenkomst wees Agemar de

Credit Facility Agreement toe aan een gloednieuw bijkantoor –

succursaal in het jargon – gevestigd in Ierland.

Belastingafspraken

Marius Kohl, diensthoofd van het Bureau d’Impositions Sociétés

6, zag geen graten in de constructie. Ook niet in het feit dat tus-

sen twee Luxemburgse bedrijven (Agemar en Vedihold) een Iers

bijkantoor werd geplaatst.

In de ruling die Kohl op 16 januari 2008 goedkeurde, staan een

aantal belastingafspraken. Zo wordt de Credit Facility Agreement

vanuit fiscaal oogpunt gezien als schuld. De rente is daardoor

volledig aftrekbaar. Noch de betalingen van intresten, noch de te-

rugbetaling van het bedrag van de Credit Facility Agreement wor-

den beschouwd als dividenden. Bijgevolg zijn ze vrijgesteld van

roerende voorheffing. De winst die in Ierland gemaakt wordt,

moet in dat land worden belast. En ook de dividenden die Vedi-

par aan zijn moederbedrijf in Gibraltar betaalt, zijn in Luxem-

burg vrijgesteld van roerende voorheffing.

Met andere woorden: de dividenden die de familie de Spoelberch

haalt uit al zijn niet-AB Inbev-aandelen en die bijeenkomen bij

de Luxemburgse holding Vedihold, stromen door naar het

Luxemburgse Vedipar om dan ‘vrijgesteld van belastingen’ te ver-

trekken naar de firma Gibraltar Fidcorp Limited.

Analyse door een fiscale topexpert

ICIJ België legde de constructie voor aan een Belgische fiscale

topexpert, die liever anoniem blijft. ‘Het bijkantoor in Ierland

krijgt de twee miljard euro omdat je daar veel minder belastin-

gen betaalt op de intresten: slechts 12,5 procent. En de Ierse in-

tresten komen dan terug naar Luxemburg als

“bijkantoorwinsten” die in Luxemburg vrijgesteld zijn van belas-

tingen. Ierland wordt dus gebruikt als een stapsteen om maar

12,5 procent in plaats van 30 procent belasting te betalen, terwijl

je binnen de Europese Unie blijft’, duidt de expert.

‘Gibraltar is een ander paar mouwen. De dividenden vertrekken,



80paper 90

�
17

vrijgesteld van roerende voorheffing, naar een land waarmee

Luxemburg een belastingverdrag heeft en dus onder de Moeder-

Dochter-richtlijn valt.’ Die richtlijn stelt – mits aan een aantal

voorwaarden is voldaan – dividenden en andere winstuitkerin-

gen van dochterondernemingen aan hun moedermaatschap-

pijen vrij van bronbelasting en sluit dubbele belasting van zo’n

inkomsten op het niveau van de moedermaatschappij uit.

Gibraltar stond lang bekend als een belastingparadijs, aangezien

offshore activiteiten er niet werden belast. Maar sinds 2011, en

onder druk van de EU, is de inkomstenbelasting er voor alle be-

drijven vastgelegd op 10 procent.

‘Natuurlijk stopt het verhaal niet in Gibraltar’, nuanceert onze fis-

cale topexpert. ‘Als een Belg dat dividend binnenhaalt uit Gibral-

tar, moet hij dat hier aangeven, en moet hij daar in België nog

altijd 25 procent belasting op betalen. Zoniet kan hij met dat geld

nooit naar boven komen. En als hij die 25 procent niet wil beta-

len, zijn er twee uitwegen. Ofwel het geld herinvesteren in on-

dernemingen, wat wel vaker gebeurt bij zulke grote

zakenfamilies. Ofwel het geld beleggen in een product waarop je

niet veel belastingen moet betalen.’

Zou de Belgische rulingcommissie zijn fiat geven voor deze con-

structie? Onze topexpert is formeel: ‘Vergeet dat in België. In Bel-

gië krijg je daar nooit – en ik herhaal: nooit – een ruling voor.

Vergeet het. Het staat ten eerste in de wet: gebruik maken van

fiscaal begunstigde oorden, maakt het afleveren van een ruling

niet gepast. En ten tweede: de rulingdienst heeft een algemene

vrije bevoegdheid om dit soort constructies af te keuren. Ze zul-

len u dus wandelen sturen.’

150 miljoen euro winst? 3210 euro belasting!

Hoeveel belastingvoordeel de Luxemburgse ruling voor familie

de Spoelberch uiteindelijk precies opleverde, kon MO* niet becij-

feren. Wel vonden we in de jaarrekeningen van het Luxemburgse

bedrijf Vedihold de volgende interessante cijfers: in 2008 had Ve-

dihold een vermogen van ruim 860 miljoen euro; het maakte dat

jaar 54 miljoen euro verlies en betaalde bijgevolg géén belastin-

gen in het Groothertogdom. In 2009 was het vermogen aange-

groeid tot 896 miljoen euro, het verlies bedroeg 1,7 miljoen euro

en bijgevolg waren er opnieuw geen belastingen verschuldigd.

In 2013 echter maakte Vedihold wel winst – welgeteld

150.953.061,66 euro. Op die enorme som betaalde het bedrijf in

Luxemburg amper 3210 euro belastingen. In de holding zat in-

tussen een vermogen van 1,548 miljard euro.

‘U zal begrijpen dat wij geen antwoorden geven’

Om alsnog uit te vinden hoeveel belastingvoordeel de Luxem-

burgse ruling opleverde, bezocht MO* op 11 en 12 september

2014 het Groothertogdom. We belden aan bij Boulevard du

Prince Henri 9B. Daar zijn Agemar, Vedipar, Vedihold, Wernelin

SA en Pharmahold SA gevestigd – samen met 189 andere bedrij-

ven. Fons Mangen was niet aanwezig maar zijn medewerker liet

ons binnen op de derde verdieping, het kantoor van de fiduciaire.

Het vertrek was qua omvang niet meteen wat je je zou voorstel-

len bij een vestigingsplaats van bijna 200 bedrijven. En neen, de

medewerker kon niet antwoorden op onze vragen. MO* moest

maar mailen naar Fons Mangen. Die antwoordde, op briefpapier

van Agemar: ‘U zal zonder twijfel wel begrijpen dat wij, bij wijze

van beleid, nooit antwoorden geven op dat soort thema’s.’

‘Onze aandeelhouders communiceren niet 
met de media’

Ook op 5 december 2008 en 28 januari 2010 gaf de Luxem-

burgse belastingadministratie groen licht voor belastingafspra-

ken rond het Luxemburgse bedrijf Vedihold. Die twee rulings

bespreken we echter niet in detail.

In de ene ruling ging het om de oprichting van het bedrijf Phar-

mahold door Vedihold en Patrinvest, een Luxemburgse holding

van de familie Van Damme (nog een andere familiale aandeel-

houder van AB Inbev). Vedihold en Patrinvest brachten in Phar-

mahold hun aandelen samen die ze hadden in het Belgische

biofarmaceutische bedrijf UCB.

In de andere ruling ging het om de fiscale behandeling van de

overdracht van aandelen tussen Vedihold en Eugénie Patri Sé-

bastien (EPS) – de Luxemburgse holding waarmee de families

Van Damme, De Mévius en de Spoelberch hun participatie in

AB Inbev beheren.

Met vragen over de rulings klopten we in Luxemburg aan op de

Route de Longwy 488, het adres waar onder meer Eugénie Patri

Sébastien en Patrinvest gevestigd zijn.

De vriendelijke general manager delegate van Patrinvest de deur
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open. Maar ook daar werden we gevraagd onze vragen per e-mail

over te maken.

Marianne Amssoms, VP Global Communications bij AB Inbev,

stuurde een antwoord: ‘We zijn op de hoogte gesteld van uw vra-

gen aan Patrinvest. De algemene regel is dat onze aandeelhou-

ders niet met de media communiceren.’ Amssoms

onderstreepte ook nog eens dat AB Inbev zelf géén directe of in-

directe participaties heeft in de Luxemburgse bedrijven die in de

rulings van het Bureau d’Impositions Sociétés 6 opduiken.

3.2 Artal

Belastingen afslanken via Luxemburg

De steenrijke Belgische families Wittouck en Ullens de Schooten

beheren hun kapitaal via de Artal-groep. Die heeft onder meer

een belangrijke participatie in de bekende dieetspecialist Weight

Watchers. De groep runt maar liefst elf bedrijven in het Groot-

hertogdom en sloot er op anderhalf jaar tijd zes confidentiële be-

lastingafspraken met de overheid. Dat blijkt uit gelekte rulings

die ICIJ kon inkijken.

De families Wittouck en Ullens de Schooten behoren tot de

rijkste families van België. Guy Ullens (°1935) is de zoon van

Marie Thérèse Wittouck, de erfgename van de vroegere Tiense

Suiker. Hij verkocht de klontjesfabriek in 1989 aan het Duitse

Südzucker voor bijna 1 miljard euro. Tien jaar later investeer-

den de families hun kapitaal in het afslankingsbedrijf

WeightWatchers.

In 1999 kocht Artal Luxembourg SA – een indirecte dochter van

Artal Group SA –WeightWatchers van Heinz voor 735 miljoen

dollar. Het legde 224 miljoen dollar op tafel en financierde de

rest van de aankoop met schulden. In 2012 noemde het Ameri-

kaanse zakenmagazine Forbes dit de ‘private equity-deal van de

eeuw’ (de term private equity verwijst naar investeringen in be-

drijven buiten de aandelenbeurs om).

‘De 224 miljoen dollar die in 1999 in WeightWatchers geïnves-

teerd werd, is nu 5,2 miljard dollar waard’, klonk het een paar

jaar geleden in Forbes. Sindsdien is de beurswaarde van

WeightWatchers wel flink gezakt en heeft de Artal-groep aanzien-

lijk geld verloren.

Doorgaans discreet
‘Artal is een familiale groep, een privé-aangelegenheid’, meldde

baron Guy Ullens in 1997 per brief aan Trends, toen het blad de

Aziatische belangen van de holding onder de loep nam. Pour

vivre heureux, vivons cachés lijkt wel het motto van de betrokken

familie.

Een van de weinige momenten waarop de familie Ullens de

Schooten de pers te woord stond, was toen Guy Ullens in Beijing

het Ullens Center for Contemporary Art opende. Dat heeft een

van de grootste collecties hedendaagse Chinese kunst ter wereld

in zijn bezit.

Voor de Franse televisiezender TF1 gaf Guy Ullens een inblik in

zijn leven als miljardair. Bedoeling was om de Fondation Mimi

een steuntje in de rug te geven, de privéstichting die Ullens’ echt-

genote had opgezet om kankerpatiënten te helpen. In de TF1-re-

portage leerden we dat Ullens in het Zuiden van Frankrijk een

jacht van 55 meter heeft, in het Zwitserse Verbier een riante villa

met antiek en binnenzwembad bezit en zijn privéjet als taxi ge-

bruikt. Ook in september vorig jaar verbrak zijn echtgenote de

stilte om te praten over haar nieuwe modehuis.

Marktwaarde: 1,6 miljard dollar

Volgens de meest recente beursinformatie van Nasdaq heeft de

Artal-groep een marktwaarde van 1,6 miljard dollar en beheert ze

aandelen in 48 verschillende bedrijven. De bekendste participatie

is die in Weight Watchers, een bedrijf met 25.000 werknemers

dat wereldwijd een netwerk van 1,3 miljoen deelnemers heeft op-

gebouwd. WeightWatchers is bijna voor de helft in handen van

Artal.

‘Artal heeft controle over ons en kan beslissen over de aanstelling

en verwijdering van onze directeurs’, klinkt het in het Jaarverslag

2013 van Weight Watchers. ‘Het legt onze bedrijfs- en manage-

mentbeleid vast, waaronder potentiële fusies en aankopen, de

uitbetaling van dividenden, de verkoop van assets, de wijziging

van onze statuten (…) en andere belangrijke zakentransacties.’

Elf bedrijven

Op anderhalf jaar tijd – tussen 3 december 2008 en 9 juni 2010

– sloot de Artal-groep liefst zes confidentiële belastingafspraken

met de Luxemburgse belastingadministratie. Ze werden allemaal
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mee voorbereid door PricewaterhouseCoopers Luxembourg en

goedgekeurd door Marius Kohl, in die tijd diensthoofd van het

Bureau d’Impositions Sociétés 6.

In de voorafgaande beslissingen (rulings) is sprake van elf

Luxemburgse bedrijven binnen de Artal-groep: Artal Group SA,

Artal Holdings SP ZO.O, Artal International Management SA,

Artal International SCA, Artal Luxembourg SA, Artal Participati-

ons & Management SA, Filvest SCA, Finvus SCA, Lobelia SàrL,

Rouge Tomate Group SA en Westend SA.

Opmerkelijk: ze zijn allemaal gevestigd op het zelfde adres: 10-12

Avenue Pasteur in Luxemburg, een rijhuis met vier verdiepingen.

MO* bezocht het gebouw in september 2014. Op de bovenste

verdieping hangen bordjes met ‘te huur’. Bovenop het dak staan

schotelantennes. Aan de voorgevel hangt een klein bordje met

het logo van Artal, dat op de derde verdieping kantoor houdt. De

namen van de elf bedrijven staan allemaal vermeld op één brie-

venbus in de inkomhal.

Interne verhoudingen

In de samenstelling van de Raden van Bestuur en de dagelijkse

leiding van de elf betrokken bedrijven, valt op dat dezelfde

namen vaak terugkeren. Anne Goffard bijvoorbeeld bekleedt

twaalf functies in zeven bedrijven, Bernard Darimont zeven

functies in vier bedrijven. MO* contacteerde een van de Belgi-

sche bestuurders van Artal Group SA en Westend, maar kreeg

geen reactie op onze vragenlijst.

Informatie uit een document van de Amerikaanse Securities &

Exchange Commission schept wat duidelijkheid in de interne

verhoudingen: Artal Holdings is een dochter van Artal Luxem-

bourg S.A., dat een dochter is van Artal International SCA. Dat

bedrijf wordt gemamanged door Artal International Manage-

ment, op zijn beurt een dochter van Artal Group SA. Die is dan

weer in handen van Westend SA, dat een dochter is van een be-

drijf in Nederland.

Eén verdieping van een rijtjeshuis

Wat is het verschil tussen een postbusfirma en een reëel bedrijf?

In een interview met De Tijd somde Véronique Tai, de topvrouw

van de Belgische rulingscommissie, vorig jaar de minimumver-

eisten op waaraan een Belgisch bedrijf qua substantie moet vol-

doen: ‘Het bedrijf moet bijvoorbeeld een bankrekening hebben

in ons land. Ook de boekhouding moet hier gebeuren. Minstens

één personeelslid moet hier werken en daarvoor de nodige vak-

kennis hebben, dus geen stroman. En de beslissingsorganen

moeten hier ook echt bijeenkomen, fysiek, niet via conference-

call. We eisen daarom dat de raad van bestuur minstens voor de

helft bevolkt wordt door mensen die hier wonen.’

Volgens een goedgeïnformeerde belastingadviseur waar MO*

mee sprak, bestaat er in het Groothertogdom geen wetgeving

over “substantie”. Wel van belang is een omzendbrief uit 2011,

opgesteld door de directeur van de Luxemburgste inkomstenbe-

lasting. Die formuleert minimumvereisten voor bedrijven die de

financieringsactiviteiten van een groep waarnemen. De criteria

zijn grosso modo dezelfde als in België. Eén belangrijk verschil is

wel dat het gekwalificeerd personeel dat transacties uitvoert niet

eens op de payroll van het bedrijf zelf moet staan.

Besluit: in Luxemburg is het wettelijk gezien géén probleem dat

elf bedrijven op één verdieping van een rijtjeshuis gevestigd zijn,

ook al lijkt er op het eerste zicht niet zo veel ruimte voor veel per-

soneel. Zolang maar aan de Luxemburgse vereisten voldaan is.

In een van de rulings staat bijvoorbeeld dat de centrale admini-

stratie van Finvus en Filvest zou gebeuren in Luxemburg gezien

de vergaderingen van de aandeelhouders en de bestuurders re-

gelmatig in Luxemburg zouden plaatsvinden, de belangrijkste

managementsbeslissingen effectief daar genomen zouden wor-

den en de boekhouding en archieven in het Groothertogdom be-

waard zouden worden. Daarmee zijn voor Luxemburg de nodige

criteria vervuld. Niets aan de hand dus.

Wanneer hetzelfde bedrijf adviseert 
en controleert…

Een opmerkelijk detail is dat PricewaterhouseCoopers bij acht

van de elf Luxemburgse bedrijven vermeld staat als controleur

van de jaarrekening. En dat terwijl PwC zelf ook adviseur was

van de rulings met de Luxemburgse belastingoverheid. Zijn die

twee functies wel compatibel?

Vooralsnog wel. In april 2014 wijzigden het Europees parlement

en de Europese Raad echter de richtlijn rond de wettelijke con-

troles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.

Gevolg? Vanaf 2016 mag het bedrijf dat de jaarrekeningen con-
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troleert niet langer fiscaal advies geven aan de geauditeerde klant,

en andersom. Ook op dat vlak is er dus niets aan de hand.

Notoire belastingparadijzen

De zes rulings onthullen niet enkel een spinnenweb van min-

stens 11 Luxemburgse holdings binnen de Artal-groep, ze leggen

ook linken bloot naar bedrijven in notoire belastingparadijzen,

zoals Bermuda, Hongkong, Gribraltar en de Britse Maagdenei-

landen.

In één ruling krijgt Artal bijvoorbeeld de toestemming van de

Luxemburgse fiscus om onder de paraplu van Artal Luxembourg

nog holdings te plaatsen in Hongkong en Gibraltar, en die leiden

dan ook nog eens naar vijf andere holdings op de Britse Maag-

deneilanden.

Nog een voorbeeld: één paragraaf in de rulings vermeldt dat

‘twee firma’s op de Britse Maagdeneilanden, Artal Treasury en

Artal Invest, vanuit de Zwitserse bijkantoren van de Luxem-

burgse holdings, Artal international en Artal Luxembourg, wor-

den overgeplaatst naar een nieuw firma in Gibraltar, dat ook nog

eens de aandelen zal krijgen van twee firma’s in Bermuda’.

Zo’n constructies ontwarren moet geen evidentie zijn voor een

buitenlandse belastinginspecteur die zich voor Artal zou interes-

seren.

Blauw is niet rood

Tussen een aantal van al de betrokken spelers uit de Artal-groep

werden – zo blijkt uit de rulings – “hybride leningen” afgesloten.

Die profiteren van mismatchen tussen belastingystemen in ver-

schillende landen. Multinationals laten de leningen tussen hun

bedrijven anders definiëren door de belastingdiensten in de ver-

schillende landen, om in elk land de meeste gunstige interpreta-

tie te krijgen en zo een pak minder belastingen te betalen.

‘Hybride leningen gebruiken, vind ik zeer agressief’, stelt een

Belgische fiscale topexpert. ‘Dat is ervoor zorgen dat je aan de

ene kant van het uiteinde, in land A, rood wordt bekeken, en aan

de andere kant van het uiteinde, in land B, in dit geval: Luxem-

burg, blauw wordt bekeken. Dat komt omdat Luxemburg zijn in-

vulling van wat een intrest of een dividend is, heeft veranderd.

Zodat de bedrijven alleen in Luxemburg nog een beetje belasting

betalen. Dat soort leningen wordt nu hard aangepakt door de

Oeso en terecht ook.’

‘Het BEPS-project van de OESO (Base Erosion and Profit Shif-

ting, nvdr) zegt expliciet dat het de kwalificatie van het ene land

is die gevolgd moet worden in het andere land. Dus als België

zegt: het is een aftrekbare intrest, dan moet Luxemburg het ook

als intrest beschouwen, en dus belasten.’

‘Wij geven geen interviews aan journalisten’

Hoeveel belastingvoordeel de zes rulings uiteindelijk voor de

Artal-groep hebben opgeleverd, kon MO* onmogelijk becijferen.

Daarom gingen we op 11 september – onaangekondigd – langs

op de Avenue Pasteur 10-12, waar de elf betrokken bedrijven ge-

vestigd zijn.

‘Wij geven géén interviews aan journalisten’, antwoordde Anne

Goffard vanuit de deuropening op de derde verdieping van het

gebouw. ‘En zeker niet zonder rendez-vous.’ Ze vroeg MO* om

onze vragen per brief door te sturen.

Een maand later vroeg MO* in een aangetekende brief aan me-

vrouw Goffard onder meer hoeveel belastingen de Artal-groep

kon besparen dankzij de afspraken met de Luxemburgse belas-

tingadministratie. Op die brief is nooit een antwoord gekomen.

Ook andere pogingen van ICIJ België om Artal om een reactie te

vragen, bleven onbeantwoord.

3.3 Belgacom

Belgische fiscus niet altijd akkoord met 
Luxemburgse constructies

Constructies goedgekeurd door de Luxemburgse overheid kun-

nen in België leiden tot juridische geschillen. Dat blijkt uit de Bel-

gacom Invest-case. De Belgische fiscus oordeelde dat die Luxem-

burgse dochter van Belgacom een ‘lege doos’ was die in werkelijk-

heid vanuit België werd bestuurd. De Bijzondere Belastinginspec-

tie claimde 69 miljoen euro van Belgacom maar kreeg in juni

2014 ongelijk van de rechter. De fiscus is in beroep gegaan.

Tussen de 28.000 gelekte pagina’s die het International Consor-

tium of Investigative Journalists heeft onderzocht in het kader

van het Luxembourg Leaks-project zit één pagina over Belgacom.

Het gaat om de voorpagina van een brief die Pricewaterhouse-
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Coopers op 30 juli 2008 opstuurde naar de Luxemburgse belas-

tingoverheid. PwC klopte namens Belgacom aan bij het Bureau

d’Impositions Sociétés 6 voor de goedkeuring van het fiscale luik

van een geplande overname-operatie.

De betrokken Luxemburgse dochter van Belgacom waarvan

sprake in het document is Belgacom Invest SàrL. Die holding-

maatschappij werd op 21 november 2003 opgericht om de beurs-

gang van Belgacom NV te vergemakkelijken en als holding voor

de internationale ontwikkeling van de groep te fungeren. Het be-

drijf nam officieel zijn intrek op het adres 65, avenue de la Gare

in Luxemburg.

Vijf jaar later – op het moment dat PwC de brief stuurde – had

Belgacom Invest SàrL driekwart van de aandelen van Belgacom

Mobile SA (de vennootschap achter Proximus) in zijn porte-

feuille. Daarnaast bezat het ook 13,755 procent van de aandelen

van het Belgische bedrijf Belgacom Group International Services

SA – in die tijd een coördinatiecentrum.

Een andere invulling

In zijn schrijven aan de Luxemburgse belastingoverheid verwees

Belgacom naar een eerdere belastingafspraak die Belgacom In-

vest SàrL enkele maanden na zijn oprichting met het Groother-

togdom had afgesloten. In die ruling, goedgekeurd op 18 juni

2004, was sprake van een profit participating bond uitgegeven

door de Belgacom Group International Services SA aan Belga-

com Invest SàrL. Het gaat om een typische “hybride lening”,

waarbij de Belgische fiscus en de Luxemburgse fiscus een andere

invulling geven aan wat dividenden, intresten en leningen zijn,

waardoor een bedrijf aan beide kanten van de Belgisch-Luxem-

burgse grens belastingvrijstellingen geniet.

Hoe weinig belastingen Belgacom betaalde in Luxemburg dank-

zij het akkoord met de Luxemburgse fiscus, leren de jaarrekenin-

gen van Belgacom Invest. In 2006 boekte de holding een winst

van 54,6 miljoen euro. Daarop is een belasting betaald van

79.950 euro. Over het jaar 2007 bedroeg de winst 33,89 miljoen

euro, met een belasting in Luxemburg van amper 46.608 euro.

Fiscaal inwonerschap

‘Fiscus wil 21 miljoen van Belgacom’, titelde De Standaard op 17

april 2008. De Bijzondere Belastinginspectie claimde maar liefst

21 miljoen euro van Belgacom Invest. De fiscus oordeelde dat die

Luxemburgse dochter van Belgacom een ‘lege doos’ was die in

werkelijkheid vanuit België werd bestuurd. Het geschil draaide

met andere woorden om het Belgisch of Luxemburgs fiscaal in-

wonerschap van Belgacom Invest.

‘Als de constructie binnen België was opgezet, had Belgacom

twee keer vijf procent belastingen moeten betalen op de overge-

hevelde fondsen. Door uit te wijken naar Luxemburg, moest de

belasting maar één keer worden betaald’, citeerde De Standaard

een ‘bron met kennis van het dossier’.

De claim van de fiscus was opmerkelijk omdat Belgacom voor

53,5% in handen was van de overheid.

‘De optie van de minst belaste weg’

In een antwoord op een schriftelijke vraag van kamerlid Christian

Brotcorne gaf minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte in

juni 2008 toelichting bij het geschil tussen Belgacom en de fiscus.

‘De oprichting van Belgacom Invest moet worden gezien in het

kader van de beursgang van Belgacom in 2004’, aldus Vervotte.

‘Zij is hoofdzakelijk ingegeven door financiële – en niet fiscale –

overwegingen die verband houden met de akkoorden tussen de

toenmalige aandeelhouders.’

‘Sedert de oprichting van de vennootschap is het effectieve be-

stuur steeds vanuit Luxemburg gebeurd, waardoor er volgens de

Belgacom Groep geen twijfel kan bestaan over de plaats van ef-

fectieve leiding van de vennootschap. Belgacom Invest is van oor-

deel dat ze geen door de Belgische Belastingadministratie

ingestelde belastingen verschuldigd is.’

Vervotte voegde er nog aan toe dat ‘door Luxemburg in plaats van

België te kiezen als zetel voor dit filiaal, Belgacom weliswaar ge-

tracht [heeft] voor haar aandeelhouders de fiscale meerkost te ver-

mijden die zou zijn voortgevloeid uit een tweede heffing van de

door Belgacom Mobile aan Belgacom uitgekeerde dividenden

(via Belgacom Invest).’

Fiscale overwegingen hadden volgens Vervotte enkel de locatie

van de holding beïnvloed maar lagen niet aan de grondslag van

de beslissing om de holding op te richten.

‘Belgacom heeft de optie van de minst belaste weg gekozen die

naar haar oordeel zowel door het Europese Hof van Cassatie als

door het Europees Hof van Justitie expliciet is toegestaan.’
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Een aanslagbiljet van 69 miljoen euro
Nog enkele maanden later bleek dat de claim van de fiscus intus-

sen was opgelopen tot 69 miljoen euro. De Belgische Belasting-

inspectie nam daarmee de aanslagjaren 2005, 2006 en 2007 in

beschouwing.

Belgacom diende bezwaarschriften in tegen het aanslagbiljet,

maar in de loop van februari 2009 bevestigde de fiscus zijn

claim. Daarop stapte Belgacom naar de rechter.

In juni 2014 heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg zich

over de zaak uitgesproken. Dat bevestigt Proximus – de nieuwe

naam van Belgacom – aan ICIJ België. Proximus meldt ook dat

de Belgische staat beroep heeft aangetekend tegen de beslissing

van de rechter.

Twee keer per jaar naar Luxemburg rijden

Dat de fiscus de zaak in eerste aanleg verloren heeft, toont volgens

een fiscale topexpert aan hoe moeilijk de Bijzondere Belastingin-

spectie zulke Luxemburgse constructies kan aanvechten. ‘Tja, als

zo’n Luxemburgse firma alleen werkt als een financiële vennoot-

schap, een holding die alleen maar op enkele miljardenparticipa-

ties moet zitten, is het voldoende dat de mannen twee keer per

jaar naar Luxemburg rijden, eens goed bekijken hoe het er uitziet,

zeggen “we doen er mee door”, en terug naar huis rijden. Dan

kan de fiscus op zijn hoofd gaan staan, maar je kan dat niet als

een Belgische firma beschouwen. Voor zo’n passieve financiële

maatschappij is het nu eenmaal gemakkelijk om gelijk waar een

adres te hebben. Dat is wat anders dan pakweg een treasury com-

pany of een trading company. Die moeten veel actiever beheerd

worden. Dan moet je wél iemand hebben in Luxemburg.’

Het Luxemburgse bedrijf waar heel de zaak om draaide, Belga-

com Invest, is intussen gefusioneerd met bedrijven uit de Tango-

groep, een Luxemburgse telecomoperator met 280.000 klanten.

Het is nu een operationeel telecombedrijf en stelt volgens Proxi-

mus meer dan honderd personen tewerk in Luxemburg.

3.4. Unibra

Belgisch-Afrikaans bier geniet van Luxemburgse belastingaftrek

Skol is het vierde meest verkochte bier ter wereld. De Skol-licen-

tie voor het Afrikaanse continent is in handen van de Belgische

holding Unibra. De royalty-inkomsten die Unibra via het Luxem-

burgse bedrijf Skol Development Africa binnenhaalt, worden in

het Groothertogdom voor tachtig procent vrijgesteld van belastin-

gen. ICIJ kon de confidentiële belastingafspraak inkijken.

Proloog: vijf decennia Belgische-Afrikaanse
biergeschiedenis

Kort voor de onafhankelijkheid van Congo (1960) verzamelde de

Belgische zakenman Michel Relecom vier Congolese brouwe-

rijen in één holding: de Union des Brasseries Africaines (Uni-

bra). Hij bracht de onderneming ook naar de beurs. Relecom

kon terugvallen op een uitgebreid netwerk dat zich zelfs uit-

strekte tot Mobutu Sese Seko. Unibra was jarenlang marktleider

in de voormalige Belgische kolonie. In 1964 lanceerde Unibra

het biermerk Skol. Het ambitieuze plan was om van Skol een

wereldbekend merk te maken.

Ruim een halve eeuw later is de Belgische holding Unibra nog

steeds actief in de Afrikaanse bierindustrie maar ook in vastgoed

en financiën. Wel is het bedrijf niet langer beursgenoteerd sinds

Red House – een Luxemburgse vennootschap van de familie Re-

lecom – de Unibra-aandelen systematisch samensprokkelde.

In de Raad van Bestuur van Unibra zetelen vandaag onder meer

Maïté Relecom, de weduwe van stichter-bezieler Michel, en hun

kinderen Thibault en Bérangère.

Wereldmerk

De ambitie om van Skol een wereldmerk te maken is alvast ge-

lukt. In volume gaat het om het vierde meest verkochte bier ter

wereld. In Brazilië, waar AB Inbev de verdeelrechten bezit, is

Skol marktleider. Carlsberg bezit de licentie voor het merk in Eu-

ropa, Noord-Amerika en Azië. En Unibra heeft de Skol-licentie

voor het Afrikaanse continent.

Volgens de website van Skol is het bier momenteel verkrijgbaar

in Burundi, Madagaskar, Oeganda, Congo (Brazaville), Kenia,

Rwanda, Comoren, Congo (DRC) en Guinee. In die laatste twee

is het marktleider. Tegen 2018 wil Unibra Skol in 25 Afrikaanse

landen op de markt brengen.

Daarnaast heeft Unibra onder meer een brouwerij in Rwanda en

Ethiopië, alsook brouwerij-partnerschappen in Congo, Guinee en

Madagaskar.
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Die activiteiten leggen de familie Relecom alvast geen windeie-

ren. Volgens journalist Ludwig Verduyn, auteur van De 200 rijk-

ste Belgen (2012), staat de familie op de 77ste plaats in het lijsje

met fortuinrijke landgenoten.

Partnerschap om de markt te veroveren

Flashback naar 2008. Om Skol op het Afrikaanse continent ver-

der te ontwikkelen, sloegen Unibra en de Franse brouwerijgroep

Castel de handen in mekaar. Castel was al actief in de drankense-

tor van negentien Afrikaanse landen. Unibra bezat – via dochter-

bedrijven Skol International Development Limites (SID /

Bermuda) en Skol International Development Luxembourg SA

(SIDL / °1980 / Luxemburg) – de rechten op het merk voor het

Afrikaanse continent.

Op 6 juni 2008 richtten Unibra en Castel (via Ariane Holding in

Gibraltar) het Luxemburgse bedrijf Skol Development Africa op.

Beide legden 75.000 euro op tafel, goed voor de helft van de aan-

delen. In ruil voor 88.000 euro per jaar stonden SIDL en SID elk

hun rechten op het merk Skol af aan het nieuwe Luxemburgste

bedrijf Skol Development Africa. Dat werd voortaan de economi-

sche eigenaar van de licentie (de andere twee bleven de juridi-

sche eigenaar).

Interessant belastingregime voor intellectuele
eigendom

Dat Unibra uitgerekend voor Luxemburg koos om de rechten op

Skol onder te brengen, is geen toeval. Sinds begin 2008 kent

Luxemburg immers een bijzonder interessant belastingregime

voor intellectuele eigendom. Luxemburgse bedrijven die royalties

binnenkrijgen voor auteursrechten op software, een octrooi, een

merk, een domeinnaam, een ontwerp of een model worden

daarop voor tachtig procent fiscaal vrijgesteld. Zo staat het in arti-

kel 50bis van de Luxemburgse wet op de inkomstenbelasting.

Het was huidig Europees Commissievoorzitter Jean-Claude

Juncker die eind 2007 het artikel ondertekende, vanuit zijn toen-

malige functie als Luxemburgs minister van Financiën.

Het Luxemburgse artikel 50bis is geïnspireerd op de Belgische oc-

trooiwetgeving, die eveneens een vrijstelling van tachtig procent

toekent mits aan een reeks strenge voorwaarden is voldaan. 50bis

gaat echter veel ruimer en stelt aanzienlijk minder voorwaarden.

Om zeker te zijn dat Skol Development Africa zou kunnen profi-

teren van het artikel 50bis, sloot het bedrijf een confidentiële be-

lastingafspraak – een ruling – met de Luxemburgse

belastingadministratie. PricewaterhouseCoopers deed daarover

op 24 juni 2009 een voorstel. Inspecteur Jean-Claude Fautsch

van het Bureau d’Imposition Sociétés 6 stempelde twee maan-

den later af. Goedgekeurd.

‘Oneerbaar Europees gedrag’

In de ruling – die ICIJ kon inkijken – staat onder meer dat Skol

Development Africa de royalties voor Skol in Afrika gedurende

dertig jaar zal innen. De waarde van de licentie wordt geschat op

ruim negen miljoen euro. De jaarlijkse inkomsten uit het merk

Skol worden in Luxemburg voor tachtig procent vrijgesteld van

belastingen.

Dat laatste wordt ook duidelijk in de Luxemburgse jaarrekenin-

gen van Skol Development Africa. In 2008 noteerde het bedrijf

een nettowinst van 1.320.376,67 euro en betaalde het 68.413,87

euro belastingen. In 2009 ging het om een nettowinst van

1.173.431,76 euro en 65.878,39 euro belastingen. In 2010 om

1.269.350,41 respectievelijk 85.236,71 euro.

De helft van de nettowinst van Skol Development Africa ging ver-

volgens naar de Belgische holding Unibra – die immers vijftig

procent van de aandelen van Skol Development Africa in handen

heeft. Zo tekent het jaarverslag van Unibra voor 2008 een contri-

butie uit de Skol-licentie op van 660.000 euro. In 2009 was dat

590.000 euro.

Dankzij het dubbele belastingverdrag tussen Luxemburg en Bel-

gië moest op die som niet nog eens belastingen betaald worden.

ICIJ België legde de Luxemburgse ruling voor aan een onafhan-

kelijke expert internationale belastingplanning, die anoniem

wenst te blijven. Zijn reactie? ‘Dat Luxemburg merkopbrengsten

gedeeltelijk vrijstelt van belasting, is eigenlijk oneerbaar Euro-

pees gedrag. Dit wordt overigens onderzocht door de OESO in

het kader van hun project Base Erosion and Profit Shifting.’

Twaalf bedrijven op één adres

In september bracht MO* in Luxemburg een bezoek aan het

adres waar Skol Development Africa officieel gevestigd is: Rue

d’Esch 50. We wilden immers nagaan in hoeverre de Luxem-
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burgse Unibra-dochters ook echt activiteiten ontplooien in het

Groothertogdom. Om een vakterm te gebruiken: is er voldoende

“substantie” aanwezig?

Aan de Rue d’Esch 50 ligt een kantoorgebouw met zes verdiepin-

gen. Het gros van de blok wordt ingenomen door ING Bank. De

rechterkant van het gebouw is een appartementsblok met een

aparte ingang. Daar, in een anonieme inkomhal in marmermo-

tief, hangen 27 grijze brievenbussen aan de muur.

Op een van die brievenbussen staan twaalf namen van bedrijven

uit de Unibra-groep: Cipari, JV Kin, JV Mada, SDA (Skol Dev.

Africa), SIDLux (Skol Dev. Lux), Sogelux, Seap, General Supplies,

Red House, SIDLtd, Socpar en Primespot. Drie van die bedrijven

(SDA, SIDLux en Cipari) staan ook vermeld in de Luxemburgse

ruling.

We belden aan.

- U moet eerst in België bij Unibra langsgaan vooraleer iemand

in Luxemburg u te woord kan staan. U kan contact opnemen

met de directiesecretaresse van Unibra.

- Is er geen directeur van Skol of zo aanwezig vandaag?

- Neen. Niet op dit moment.

- Met hoeveel werken jullie hier?

- Met vier.

- Voor Skol of voor alle bedrijven van Unibra?

- Voor alle bedrijven van Unibra.

- Maken de twaalf namen die hier op de brievenbus staan alle-

maal deel uit van de Unibra-groep?

- Ja.

- Welk bedrijf doet wat precies?

- Dat kan ik u niet zeggen. Contacteer Unibra in België.

De deur bleef dicht.

Niet op de payroll

Wat is het verschil tussen een postbusfirma en een reëel be-

drijf? In een interview met De Tijd somde Véronique Tai, de

topvrouw van de Belgische rulingscommissie, vorig jaar de mi-

nimumvereisten op waaraan een Belgisch bedrijf qua substan-

tie moet voldoen: ‘Het bedrijf moet bijvoorbeeld een

bankrekening hebben in ons land. Ook de boekhouding moet

hier gebeuren. Minstens één personeelslid moet hier werken

en daarvoor de nodige vakkennis hebben, dus geen stroman.

En de beslissingsorganen moeten hier ook echt bijeenkomen,

fysiek, niet via conferencecall. We eisen daarom dat de raad

van bestuur minstens voor de helft bevolkt wordt door mensen

die hier wonen.’

Volgens een goedgeïnformeerde belastingadviseur waar MO*

mee sprak, bestaat er in het Groothertogdom geen wetgeving

over substantie. Wel van belang is een omzendbrief uit 2011,

opgesteld door de directeur van de Luxemburgste inkomsten-

belasting. Die formuleert minimumvereisten voor bedrijven

die de financieringsactiviteiten van een groep waarnemen. De

criteria zijn grosso modo dezelfde als in België. Eén belangrijk

verschil is wel dat het gekwalificeerd personeel dat transacties

uitvoert niet per se op de payroll van het bedrijf zelf moet

staan.

Confidentiële informatie

Na het bezoek aan Luxemburg stuurde MO* een vragenlijst

door naar Unibra. Waarom is Unibra actief in Luxemburg?

Hoeveel belastingen kon Unibra besparen dankzij de ruling

met Luxemburg? Is er wel voldoende substantie aanwezig in

Luxemburg? Waarom heeft Unibra ook bedrijven in Bermuda

en Gibraltar?

Het antwoord van secretaris-generaal Christophe Thibaut:

Unibra: ‘Belangrijkste reden om in Luxemburg aanwezig te zijn:

stabiliteit en kwaliteit van het personeel.’

‘We appreciëren uw interesse in Unibra. Ons communicatiebe-

leid is echter eenvoudig: als privébedrijf communiceert Unibra

enkel met en via de media over commerciële events en over pres-

taties met betrekking tot de ontwikkeling van het Skol-merk in

Afrika.

De Unibra-groep is sinds de jaren 1960 aanwezig in Luxemburg.

De belangrijkste redenen voor Unibra om in Luxemburg doch-

terbedrijven te hebben, zijn de stabiliteit van de businessomge-

ving in Luxemburg en de kwaliteit van het beschikbare

personeel.

U zal begrijpen dat gedetailleerde informatie met betrekking tot

de thema’s die u aankaart in uw vragen confidentieel is. Daarom

zal Unibra er niet extern over communiceren.’
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3.5 Lhoist

Kalkgroep Lhoist sloot vijf confidentiële 
belastingdeals in Luxemburg

Lhoist is de grootste kalkgroep ter wereld. De Waalse privémulti-

national boekte in 2013 een omzet van meer dan twee miljard

euro. In 2009-2010 sloot de Lhoist-groep liefst vijf rulings af met

de Luxemburgse belastingadministratie. ICIJ kon de confidenti-

ële documenten inkijken.

Kalk is het meest veelzijdige chemieproduct ter wereld. In de

staalindustrie wordt het gebruikt om onzuiverheden uit vloeibaar

staal te halen. Kalk zuivert ook de uitstoot van dioxines van ver-

brandingsovens. Het wordt ingezet bij de productie van glasve-

zels, als bindmiddel in mortel, als witmaker in de

papierindustrie, bij de bereiding van kunststof en de behande-

ling van verontreinigde bodems.

Verder vind je kalk onder meer in kauwgum, suiker, tandpasta,

babyvoeding, auto-onderdelen, geneesmiddelen en krijt.

Kalkstenen worden gewonnen in kalkmijnen en vervolgens ge-

broken, gewassen en gezeefd. De wereldmarktleider in kalk en

bitterspaat (dolomiet) is de Waalse Lhoist Group, met hoofdzetel

in Limelette – een deelgemeente van Ottignies-Louvain-la-Neuve.

In Vlaanderen mag Lhoist dan al geen bekende naam zijn, het is

een van de belangrijkste Belgische privémultinationals. De ei-

genaars, de familie Lhoist-Berghmans, behoren tot de allerrijkste

landgenoten.

Edellieden

Het Lhoist-imperium gaat terug tot 1889, toen Hippolyte Du-

mont in de streek van Luik een steengroeve stichtte. Zijn schoon-

zoon Léon Lhoist nam de leiding van het bedrijf over en bouwde

de groep uit tot ‘s werelds grootste kalkproducent. Begin jaren

tachtig begon de echte internationale expansie met de overname

van een Amerikaanse groep. Vandaag is Lhoist met meer dan ne-

gentig vestigingen actief in liefst 25 landen. Het telt 5700 perso-

neelsleden wereldwijd en had in 2013 een omzet van meer dan

twee miljard euro.

In de huidige raad van bestuur van Lhoist zetelen onder meer

twee kleinkinderen van Léon Lhoist: voorzitter Jean-Pierre

Berghmans – een van de topfiguren uit het Belgische industriële

leven – en zijn broer Vincent (bestuurder). Beiden zijn ook edel-

lieden.

‘We opereren vaak discreet’

Lhoist staat bekend om haar discretie. Op een uiterst zeldzaam

interview na communiceert de groep vrijwel nooit met de pers.

Lhoist levert enkel aan de industrie, niet aan het grote publiek,

en heeft er bijgevolg geen belang bij om naar buiten te treden.

Als niet-beursgenoteerde groep moet dat ook niet.

‘Ons objectief is om ons steeds als goede burgers te gedragen’,

klinkt het op de website www.lhoist.com. ‘We opereren vaak dis-

creet en streven er proactief naar om de belangen van de samen-

leving vooruit te brengen.’

Lhoist gaat ook prat op zijn mecenaat: het financiert leerstoelen

aan de UCL en de KU Leuven en trad in het verleden op als

sponsor van diverse tentoonstellingen, muziek en andere cul-

tuuruitingen. Lhoist heeft ook een eigen en unieke collectie he-

dendaagse kunst uitgebouwd. In alle filialen van het bedrijf

hangen werken van topfotografen. Werknemers kunnen stukken

uit de collectie bestellen om hun kantoor om te toveren tot inspi-

rerende omgeving.

Die zaken halen wel de pers. Maar heel wat andere bedrijfsinfo –

de internationale structuur van de groep bijvoorbeeld – is minder

publiek. Tot vandaag.

Vijf belastingafspraken

Dankzij een datalek dat belandde bij het International Consor-

tium of Investigative Journalists (ICIJ) weten we nu hoe de

Lhoist-groep erin slaagt via internationale belastingplanning zijn

belastbare inkomen zo klein mogelijk te maken.

In 2009-2010 sloot de kalkreus vijf belastingafspraken af – ru-

lings in het jargon – met de Luxemburgse fiscale administratie.

Alle teksten werden goedgekeurd door Marius Kohl van het Bu-

reau d’Impositions Sociétés 6.

Troebele tijden

Flashback naar 2008. Dat jaar zette Lhoist drie aan-elkaar-ge-

linkte bedrijven op in achtereenvolgens Cyprus, Luxemburg en

Hongkong. In 2009 herstructureerde het de relatie tussen die

bedrijven. Rond het fiscale luik van die operatie sloot de Lhoist-
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groep op 14 mei 2009 een confidentiële afspraak af met de

Luxemburgse belastingadministratie. Diezelfde dag keurde het

Bureau d’Impositions Sociétés 6 overigens nog negen andere ru-

lings goed.

Uitgerekend in die periode maakte Lhoist moeilijke tijden door.

Op 24 juni 2009 stuurde persbureau Belga het volgende persbe-

richt de wereld in: ‘De Belgische groep Lhoist, een van de groot-

ste kalkproducenten ter wereld, wil 300 van zijn 3800

werknemers in Europa ontslaan. In Duitsland alleen zouden

200 banen verloren gaan.’

Volgens krant l’Avenir was een deel van het personeel zelfs en-

kele weken werkloos om economische redenen.

Luxemburg-Cyprus-Hongkong

De ruling van mei 2009 beschrijft in detail de internationale

planning en herstructurering die Lhoist een jaar eerder door-

voerde. Voor een buitenstaander leest het als een opmerkelijk

verhaal.

Het Belgische bedrijf SA Dolomies de Marche-les-Dames, onder-

deel van de Lhoist-groep, zette in 2008 voor 10 miljoen euro in

Luxemburg het bedrijf C&D Finance SA op. De oprichtingsakte

van het bedrijf meldt als doelstellingen het houden van aandelen

in Luxemburgse of buitenlandse bedrijven en het toestaan van

garanties, leningen of andere hulp aan bedrijven.

C&D Finance (Luxemburg) deed vervolgens een directe investe-

ring van 9,9 miljoen euro in het twee maanden eerder opge-

richte bedrijf L.D. Finance Limited (Cyprus). De statuten van dat

Cypriotische bedrijf sommen 35 uiteenlopende doelstellingen op:

investeringen, vastgoed, diensten, verkoop… L.D. Finance Limi-

ted nam zijn intrek in hoofdstad Nicosia, in de Themistocles

Dervis Straat 3 – hetzelfde adres overigens als een Cypriotische

vestiging van PricewaterhouseCoopers.

‘Dienstverlening van welke aard dan ook’

L.D. Finance Limited (Cyprus) nam op zijn beurt een directe par-

ticipatie in D&L Finance Limited (Hongkong). Dat werd in no-

vember 2008 opgericht met elf doelstellingen, waaronder

investeringen, ‘dienstverlening van welke aard dan ook’, geld

lenen, aandelen kopen en beheren… 

En dan nu de kern van de zaak: in de ruling verklaarde Luxem-

burg er zich mee akkoord dat op de dividenden van L.D. Finance

Limited (Cyprus) aan C&D Finance (Luxemburg), en van C&D

Finance (Luxemburg) aan SA Dolomies de Marche-les-Dames

(België) in Luxemburg géén belasting verschuldigd is.

Géén belasting verschuldigd

In een tweede fase werden de onderlinge verhoudingen tussen

de betrokken dochterbedrijven van de Lhoist-groep in België,

Luxemburg, Cyprus en Hongkong geherstructureerd:

Ook hierover werden in de ruling belastingafspraken gemaakt.

Die komen er op neer dat in Luxemburg géén belasting verschul-

digd was op: de fusie tussen Dolomies et Chaux S.A. (Luxem-

burg) met C&D Finance S.A. (Luxemburg), de directe bijdrage

van Lhoist Coordination Center S.A. (België) aan D&L Finance

(Hongkong), het dividend van L.D. Finance Limited (Cyprus) aan

Dolomies et Chaux S.A. (Luxemburg) en het dividend van Dolo-

mies et Chaux S.A. (Luxemburg) aan SA Dolomies de Marche-

les-Dames (België).

Kortetermijn-beleggingsschema

Samengevat: het gaat om een complexe internationale construc-

tie. Wat is eigenlijk aan de hand? ICIJ België legde de ruling voor

aan een Belgische topexpert inzake internationale belastingplan-

ning.

Zijn reactie: ‘Het valt op dat dit belastingakkoord alleen een

schema van de betrokken bedrijven bevat en welke belastingvoor-

delen dat allemaal zal opleveren. Maar waarom dit gebeurt,

welke economische reden er is om dat allemaal te doen, dat vind

je nergens in de ruling. Dat betekent: je wordt afgetekend op

transacties zonder dat de Luxemburgse fiscus daarover duiding

krijgt. En als de Luxemburgers die al gekregen hebben, staat die

niet in de officiële documenten. In Belgische belastingakkoorden

vind je daarentegen wel tien bladzijden met uitleg over het

waarom. In de Luxemburgse akkoorden wordt alleen het spelle-

tje beschreven, zonder die waaroms.’

De constructie met dividenden en leningen in Luxemburg, Cy-

prus en Hongkong zou volgens de ruling worden opgezet voor

een beperkte tijd. De expert: ‘Het enige echte motief hier is

buitenlandse winsten naar het hoofdhuis te brengen voor divi-

dend-uitkeringen of herinvesteringen aan minimale belasting,
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ook al is er in het buitenland weinig belast geweest. Dit is een

kortetermijn-beleggingsschema: een schema om op korte ter-

mijn excessieve cash te gaan beleggen met hoog rendement,

en dat hoog rendement vervolgens met vrijstelling terug naar

de Belgische hoofdvennootschap te te halen. Dat is de bedoe-

ling.’

Nog geen 3000 euro belastingen

De jaarrekening 2009 van Dolomies de Marche-les-Dames –

het Belgische bedrijf van de Lhoist-groep dat een rol speelt in

de ruling – vermeldt een winst van 378.634.275 euro en amper

2863 euro belastingen op het resultaat. Dat jaar kon het bedrijf

een uitzonderlijke meerwaarde boeken op aandelen voor 407

miljoen euro.

In hoeverre de lage belastingen een direct gevolg zijn van de

Luxemburgse ruling, is echter niet duidelijk. MO* stelde de

vraag aan Lhoist, maar kreeg daarop géén antwoord. 

Shannon Free zone

In 2010 sloot de Lhoist-groep op amper zes maanden tijd nog

eens vier rulings af met het Groothertogdom. Daarbij ging het

om (1) de liquidatie van een Luxemburgs herverzekeringsbe-

drijf binnen de Lhoist-groep; (2) een interne reorganisatie om

vier Luxemburgse en twee Belgische dochterbedrijven te redu-

ceren tot twee respectievelijk één bedrijf; (3) de centralisering

van cash management van een aantal Luxemburgse dochterbe-

drijven; en (4) de oprichting van een interne financierings-

structuur om Amerikaanse dochterbedrijven te financieren.

Luxemburg keurde het fiscale luik van al die operaties goed.

In een van de rulings wordt verwezen naar een dochterbedrijf

van Lhoist in Ierland, gevestigd in de zogenaamde Shannon Free

Zone. Daar geldt, aldus onze fiscaal expert, een belastingtarief

van amper tien procent.

Hybriden

In een andere ruling gaat het om een zogenaamde profit partici-

pating bond. De fiscaal expert die we het document in kwestie

voorlegden, noemt dit een hybride lening: ‘Het is ervoor zorgen

dat je aan de ene kant van het uiteinde rood bekeken wordt, en

aan de andere kant blauw. In België redeneert de fiscus als volgt:

als iets een coupon is met een contractuele verplichting om iets

te betalen, dan gaat het om een aftrekbare intrestcoupon. In

Luxemburg zeggen ze: als iets qua bedrag variabel is, dan is het

een dividend. Dus maak je een coupon die contractueel verschul-

digd is met een bepaalde berekeningsformule, waardoor dat be-

drag altijd varieert.’

‘Vermits het in België een contractuele verplichting is om die te

betalen, gaat het om een kost. En in Luxemburg zeggen: het is

variabel, het is dus een dividend.’ Gevolg? ‘In Luxemburg be-

schouwen ze het als een vrijgesteld dividend.’ Er wordt dus géén

belasting op betaald.

De OESO, de club van rijke landen, heeft vragen bij het gebruik

van dit soort instrumenten. ‘In haar Base Erosion and Profit

Shifting-project valt de OESO dit soort hybriden expliciet aan. De

OESO stelt dat de kwalificatie van het ene land ook gevolgd moet

worden in het andere land. Als België iets als aftrekbare intrest

ziet, dan moet Luxemburg het ook als intrest beschouwen, en

moet het in Luxemburg dus belast worden.’

54 bedrijven op één adres in Luxemburg

In de vijf rulings die het Groothertogdom afsloot met de Lhoist-

groep worden in totaal tien verschillende Luxemburgse dochter-

bedrijven genoemd. Ze waren/zijn [sommigen zijn intussen

opgeheven] allemaal gevestigd op één adres: Rue Robert Stüm-

per 7A in Luxemburg. Op 11 september 2014 bezocht MO* de

plek: een vrij modern, alleenstaand gebouw van drie verdiepin-

gen op het bedrijvenpark Cloche d’Or (‘Gouden beker’), een

paar kilometer van het centrum van de hoofdstad. Op het ge-

lijkvloers van het gebouw is AND Bank gevestigd. De receptie

is leeg.

Op een bord buiten voor het gebouw hangen – onder het logo

van ‘Business Office Services’ –  de naamplaatjes van maar

liefst 54 bedrijven. Hiertussen staan onder meer de volgende

bedrijven uit de Lhoist-groep: GPI Invest, Financière Dolo-

mies et Chaux, CFC Finance, Dolomies & Chaux, Lime Invest

& co, Minesco SàrL en Financière de Gestions Internationa-

les.

Een paar meter verderop prijken 56 witte brievenbussen.

Zakendatabank Graydon leert dat nog 25 andere Belgische be-

drijven op dit adres een vennootschap hebben.
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De vriendelijke dame van het onthaal

We belden aan bij de voordeur aan en vroegen naar Dolomies et

Chaux. De deur ging open.

Lift naar de tweede verdieping: de receptie van Business Office

Services – een naam die weinig aan de verbeelding overlaat. Een

vriendelijke jongedame wachtte aan het onthaal.

- Dame: Hallo. U moet via de eerste verdieping binnengaan.

Daar zijn de bureaus. Wie wil u zien?

- MO*: De verantwoordelijke.

- Dame: Heeft u een afspraak?

- MO*: Neen.

- Dame: Dan kan ik u niet binnenlaten.

- MO*: Heeft u misschien een contactnummer van iemand die

ik kan bellen?

- Dame: Als u mij uw contactgegevens geeft, zal ik hen een 

e-mail sturen.

- MO*: Werken bij de Lhoist-bedrijven veel mensen?

- Dame: Dat kan ik u niet zeggen.

- Lhoist: Is dat een geheim?

- Dame: Ik kan u alleen zeggen dat ik dat niet kan zeggen. 

U heeft geen afspraak.

Een maand later was MO* nog steeds niet door Luxemburgse

Lhoist-medewerkers gecontacteerd. Daarop belden we het tele-

foonnumer van Dolomies et Chaux dat we vonden in de Luxem-

burgse witte gids. Een zekere Philippe V. nam op (op LinkedIn

vonden we een gelijknamige persoon die ruim tien jaar bij PwC

Luxemburg heeft gewerkt). We noteerden zijn e-mailadres en

stuurden een reeks vragen door over de activiteiten van Lhoist in

Luxemburg, de rulings die de groep in het Groothertogdom had

afgesloten en het bijhorende belastingplaatje.

Ook op die mail volgde géén antwoord. Een herinneringsmail

naar Jean Marbehant, de woordvoerder van Lhoist, werd wel be-

antwoord. Marbehant: ‘Ik heb mijn Luxemburgse collega’s ge-

contacteerd. Zij bevestigen dat ze het extern communicatiebeleid

van Lhoist volgen. Dat betekent: niet reageren of commentaar

geven op de activiteiten van Lhoist, behalve wanneer het gaat om

de operaties van lokale vestigingen.’

Lhoist staat niet voor niets bekend om haar discretie.

3.6 Accent Jobs

‘Uiteraard speelden fiscale voordelen een rol’

Het Belgische uitzend-selectiekantoor Accent Jobs bracht in

2009 zijn bedrijfssoftware onder in een nieuw Luxemburgs be-

drijf, dat vervolgens royalties inde op het gebruik van de soft-

ware. Dankzij het voordelige Luxemburgse belastingregime

moest op tachtig procent van die royalties géén belasting betaald

worden. Dat blijkt uit een confidentiële Luxemburgse belasting-

afspraak die ICIJ kon inkijken. 

Sinds zijn oprichting in 1995 maakte het uitzend-selectiekantoor

Accent Jobs For People een spectaculaire groei door. Van een uit-

zendkantoortje in het centrum van Roeselare met een omzet van

5 miljoen euro groeide het bedrijf uit tot een netwerk van 198

Belgische en 14 Nederlandse Accent Jobs-kantoren. De jaaromzet

in 2013 bedroeg 308 miljoen euro. Dat jaar hielp Accent ruim

28.000 uitzendkrachten bij hun zoektocht naar een nieuwe job.

Medeoprichtster Conny Vandendriessche heeft anno 2014 nog 35

procent van het bedrijf in handen en kan terugblikken op een

waar succesverhaal. Als kers op de taart werd Accent Jobs twaalf

keer op rij verkozen tot Beste Werkgever van België.

Aangepaste software

Om zo een netwerk van uitzendkantoren efficiënt te beheren, is

aangepaste software van cruciaal belang. Accent Jobs kon daar-

voor sinds de beginjaren rekenen op de expertise van W.V., de

echtgenoot van medestichtster Conny Vandendriessche. Met zijn

eigen softwarebedrijf Pro-Serve Software & Advies BVBA ontwik-

kelde W.V. gespecialiseerde software om Human Resource-pro-

cessen te ondersteunen. Zijn grootste klant was Accent Jobs.

In oktober 2007 sloot Accent Jobs For People NV een overeen-

komst af met Pro-Serve Software & Advies BVBA: Accent Jobs

kreeg een exclusieve en wereldwijde licentie voor alle software

die Pro-Serve als subcontractor voor Accent Jobs had ontwikkeld.

Dat gebeurde onder impuls van een nieuwe aandeelhouder van

Accent Jobs, die erop aandrong dat alle gebruiksrechten aan de

groep toebehoorden.

Voor het gemak noemen we de reeds bestaande software hieron-

der “Software 1”. Nieuwere versies en upgrades van de software,

ontwikkeld na de licentie-overdracht, noemen we “Software 2”.
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De handtekening van Juncker

Sinds begin 2008 kent Luxemburg een bijzonder interessant

belastingregime voor intellectuele eigendom. Luxemburgse be-

drijven die royalties binnenkrijgen voor auteursrechten op soft-

ware, een brevet, een merk, een domeinnaam, een ontwerp of

een model worden daarop voor 80 procent fiscaal vrijgesteld.

Zo staat het in artikel 50bis van de Luxemburgse wet op de in-

komstenbelasting. Het was huidig Europees Commissievoorzit-

ter Jean-Claude Juncker die eind 2007 het artikel

ondertekende, vanuit zijn toenmalige functie als Luxemburgs

minister van Financiën.

Het Luxemburgse artikel 50bis is geïnspireerd op de Belgische

octrooiwetgeving, die eveneens een vrijstelling van tachtig pro-

cent toekent mits aan een reeks strenge voorwaarden is voldaan.

50bis gaat echter veel ruimer en stelt aanzienlijk minder voor-

waarden.

Luxemburgse dochters van Accent Jobs

In maart 2009 werden binnen de Accent-groep twee Luxem-

burgse bedrijven opgericht. HRM Software & IT SàrL [HRM

staat voor Human Resources Management] werd opgezet om

alle software-ontwikkelingsactiviteiten binnen de Accent groep te

managen en coördineren. Accent Jobs for People SàrL zag het le-

venslicht als tijdelijk staffingsagentschap voor de Luxemburgse

markt.

De onderlinge relaties? Het Belgische Accent Jobs werd eigenaar

van het Luxemburgse Accent Jobs, dat op zijn beurt eigenaar

werd van het Luxemburgse HRM Software.

Twee maanden later, op 13 mei 2009, had PricewaterhouseCoo-

pers (PwC) Luxemburg namens Accent Jobs een afspraak met de

Luxemburgse belastingadministratie. Ze bespraken de mogelijk-

heden die dat nieuwe Luxemburgse artikel 50bis kon bieden

voor Accent Jobs.

Op 10 juni 2009 deed PwC een concreet belastingvoorstel aan

het Bureau d’Imposition Sociétés 6. Diezelfde dag nog keurde

diensthoofd Marius Kohl de ruling goed. Het was overigens een

drukke dag voor Kohl: diezelfde 10 juni stempelde hij maar liefst

22 rulings af.

ICIJ kon het geheime belastingakkoord tussen Accent Jobs en

Luxemburg inkijken. Wat staat er precies in de ruling?

Royalties betalen

De ruling argumenteert dat het Luxemburgse bedrijf HRM Soft-

ware op basis van “Software 1” en “Software 2” een nieuwe versie

van de programma’s zou ontwikkelen – “Software 3”. Dat zou

deels gebeuren door Accent IT NV, een ander Belgisch dochter-

bedrijf van Accent Jobs, met als bestuurder onder meer W.V.

[HRM Software zou later zijn naam veranderen in Qissme SàrL;

Accent IT NV veranderde dan weer in Qissme NV.]

Bovendien zou HRM Software – aldus de tekst van de ruling –

binnen de Accent-groep vanaf 1 juli 2009 royalties-overeenkom-

sten afsluiten met andere bedrijven die de software (“1, 2 en 3”)

gebruiken. Met andere woorden: voortaan moesten de betrokken

bedrijven royalties betalen om de software te mogen gebruiken.

HRM Software werd in Luxemburg voor tachtig procent van die

royalties-inkomsten vrijgesteld.

Revolutionaire tools

Een voorwaarde om van de voordelen van artikel 50bis te kun-

nen genieten, is wel dat het moet gaan om een originele creatie.

En dat wordt in de ruling expliciet beargumenteerd:

‘De software ontwikkeld door of in opdracht van HRM (Software

3) zal echt nieuwe software zijn. Software 3 zal heel wat nieuwe,

revolutionaire tools bevatten en zal de modules voor e-invoicing

en e-contracten naar een nieuw niveau tillen. Software 3 zal even-

eens nieuwe CRM-functionaliteiten [customer relationship ma-

nagement, nvdr] bevatten, alsook do-it-yourself toepassingen die

de cliënt en de tijdelijke staf toelaten zelf actie te ondernemen en

hun dossier te monitoren.’

‘Een cruciale ontwikkeling is bovendien de integratie tussen in-

tellectuele eigendom en de nieuwe gesofistikeerde IP-telefoon-

systemen die er bijvoorbeeld voor zullen zorgen dat een

automatische pop-up met alle relevante klanteninformatie ver-

schijnt wanneer een Accent-werknemer gecontacteerd wordt

door een klant. Om die redenen zal Software 3 beschouwd wor-

den als nieuwe software en niet als enkel maar een aanpassing of

verbetering van Software 2.’

‘Geen geassocieerde bedrijven? Nonsens’

Een bijkomende voorwaarde verbonden aan artikel 50bis is dat

HRM Software het intellectueel eigendomsrecht op de software
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niet mag hebben verworven van een geassocieerd bedrijf.

En dat is het geval, zo luidt de argumentatie in de ruling, want

HRM verwierf de licentie van Accent Jobs For People NV. En dat

is géén geassocieerd bedrijf, want het Belgische Accent Jobs is

geen directe aandeelhouder van HRM. Evenmin is HRM een di-

recte aandeelhouder van Accent Jobs. En beide bedrijven hebben

ook geen gemeenschappelijke directe aandeelhouder.

‘Die redenering is nonsens’, zegt een Belgische expert inzake in-

ternationale belastingplanning die op vraag van ICIJ België de

ruling analyseerde. De expert, die anoniem wenst te blijven: ‘De

controle uit een verbonden vennootschap is rechtstreeks of on-

rechtstreeks.’

Over de originaliteit van Software 3 merkt hij op: ‘De Belgische

fiscus kan de aftrekbaarheid van die royalties-inkomsten contro-

leren door na te gaan of de derde versie van de software echt zo

veel meer is dan de eerste twee versies.’

Miljoenen euro’s aan royalty-inkomsten

Over hoeveel geld gaat het precies in dit plaatje? Hoeveel euro’s

kon HRM Software & IT aan belastingen besparen door vanuit

Luxemburg te opereren?

Elk kwartaal moesten de gebruikers van de software in kwestie

een royaltie betalen aan HRM Software & IT voor een bedrag ge-

lijk aan maximum 2 procent van hun brutomarge dat kwartaal.

Zo staat het in de royalties-overeenkomst binnen de Accent-

groep.

In een bijlage bij de Luxemburgse ruling wordt het royalties-in-

komen dat HRM zal ontvangen als volgt ingeschat: 0,67 miljoen

euro in 2009; 3,465 miljoen euro in 2010; 6,636 miljoen euro in

2011 en 7,680 miljoen euro in 2012.

Om met dat laatste bedrag verder te rekenen: op 80 procent van

7,680 miljoen euro (oftewel 6,144 miljoen euro) moet in Luxem-

burg geen inkomstenbelasting betaald worden. Enkel op de res-

terende 20 procent (oftewel 1,536 miljoen euro) is een tarief van

28,59 procent verschuldigd. Te betalen aan de Luxemburgse

overheid: 439.142,2 euro.

Reële belastingvoet van 6,3 procent

De Luxemburgse jaarrekeningen van HRM Software & IT beves-

tigen die redenering. In 2011 maakte het bedrijf 7.299.306,79

euro winst en betaalde 462.956,28 euro belastingen. Dat komt

neer op een reële belastingvoet van amper 6,3 procent op de vol-

ledige inkomsten.

In 2012 maakte HRM Software & IT 8.599.840,54 euro winst,

en betaalde het 613.865,65 euro belastingen. Omgerekend is dat

een belastingvoet van 7,1 procent op het totaal.

‘Het idee was om nieuwe software te ontwikkelen’

MO* stuurde een aantal vragen over de Luxemburgse ruling

door naar Accent Jobs. ‘De Luxemburgse markt bestaat uit hoog

opgeleide, internationaal georiënteerde werknemers’, ant-

woordde Katrien Van Esser, legal manager van Accent Jobs. ‘Dat

is het profiel waarnaar Accent Groep op zoek was om haar inter-

nationale expansie verder vorm te geven. In 2009 opende Accent

Groep in Luxemburg inderdaad een gespecialiseerde IT-vesti-

ging. Het idee was om nieuwe software uit te denken en te ont-

wikkelen vanuit deze R&D-hub, ter ondersteuning van de

activiteiten in de diverse landen waar de groep actief is.’

‘Lokaal werden de juiste gekwalificeerde medewerkers geselec-

teerd. Door hun creativiteit en kennis werden nieuwe producten

bedacht die mee zorgden voor de verdere groei van de Accent

Groep. Die werd in elk land geconfronteerd met de grote com-

plexiteit van de lokale wetgeving, administraties en structuren,

waarbij er telkens opnieuw en op maat geanalyseerd en gepro-

grammeerd moest worden. Naast de internationale uitstraling en

de interessante toegang tot IT-talent, speelden fiscale voordelen

die de Luxemburgse overheid aanbiedt voor intellectual property

uiteraard ook een rol.’

‘De software die werd ontwikkeld in Luxemburg was geen up-

grade van een bestaande applicatie. Uiteraard werd er bij de op-

start een aantal basisprincipes overgenomen, maar vervolgens

ging het om de ontwikkeling van nieuwe software die beant-

woordt aan nieuwe noden van een business in volle evolutie in

diverse Europese landen.’

‘Waar onze software voorheen enkel een middel was om acties te

registreren (database van klant- en kandidaat gegevens), evolu-

eerde dit onder impuls van de Luxemburgse IT–vestiging naar

een dynamische tool voor de semantische matching tussen vaca-

tures en cv’s van kandidaten, waarbij de life cycle van een kandi-

daat automatisch wordt opgevolgd om op de juiste momenten in

zijn/haar leven contact op te nemen vanuit de verschillende be-
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drijven die de Accent Groep inmiddels omvat.’

‘H.R.M. Software & IT – het huidige Qissme – rekende voor het

gebruik van de software een marktconforme royalty aan, bere-

kend op de gerealiseerde omzet van de operationele bedrijven die

deze software gebruiken. In 2007 werd een onafhankelijke

benchmark-studie besteld om een billijke en aanvaardbare trans-

fer price te bepalen. Uit de studie bleek dat de toegepaste transfer

price een marktconforme vergoeding was. Deze transfer price

werd in 2013 bevestigd in een nieuwe studie.’

De ene ruling is de andere niet

Tot slot nog dit: het Jaarverslag 2013 van de Dienst voorafgaande

beslissingen in fiscale zaken – de Belgische rulingcommissie zeg

maar – beschrijft een anonieme casus die erg veel lijkt op boven-

staand Accent Jobs-verhaal.

De Belgische rulingcommissie stelde de royaltyvergoedingen in

vraag aangezien onvoldoende toelichting werd verstrekt over de

aanwezigheid van enige substantie in Luxemburg, onvoldoende

werd aangetoond dat de software van substantieel belang was

voor de gebruikers ervan én onvoldoende verantwoording werd

verstrekt omtrent de keuze van de vergoedingsmethdodieken. De

Belgische rulingcommissie stuurde het bedrijf in kwestie een

vragenlijst op, waarop het bedrijf liet weten niet verder te willen

gaan met de aanvraag tot voorafgaande beslissing.

Katrien Van Esser: ‘Gezien de anonimiteit van deze casus kun-

nen wij noch bevestigen, noch ontkennen dat dit om Accent Jobs

gaat.’

3.7 GBL

De belastingvoordelen van een privéjet

Groep Brussel Lambert (GBL), de holding rond de Waalse finan-

cier/miljardair Albert baron Frère, sloot in 2009 een confidenti-

ële afspraak af met de Luxemburgse belastingadministratie. ICIJ

kreeg het document onder ogen. Daarin gaat het over de Falcon

2000-privéjet van GBL, die in 2009 werd ondergebracht bij de

Luxemburgse dochteronderneming GBL R. De deal? Op 95 pro-

cent van zijn inkomsten moest GLB R in het Groothertogdom

geen belastingen betalen.

GBL is al een kwarteeuw de belangrijkste holding van België. De

gedelegeerd bestuurder en ceo van de portefeuillemaatschappij is

de Waalse financier Albert Frère (88). Zijn vast loon als ceo van

GBL bedraagt liefst drie miljoen euro per jaar. Op de miljardairs-

lijst van het Amerikaanse tijdschrift Forbes stond Albert Frère

begin november op de 336ste plaats, met een vermogen van 4,5

miljard dollar.

Albert Frère is veruit de rijkste Belg en wordt ook wel eens de

‘Belgische Warren Buffet’ genoemd. De Britse krant The Times

omschreef de discrete financier ooit als ‘de peetvader van het

continentale kapitalisme’.

Zakenimperium

Albert Frère werd in de buurt van Charleroi geboren als zoon van

een bescheiden nagelverkoper. In de jaren zestig bouwde hij een

staalimperium uit in zijn geboortestreek. Met een neus voor lu-

cratieve deals kocht Frère Waalse staalbedrijven op, om ze vervol-

gens met winst te verkopen. Die eenvoudige logica werd ook

Frères devies: ‘Koop goedkoop, verkoop duur’. Van eenvoudige

schroothandelaar schopte Frère het tot tycoon in de Waalse staal-

industrie.

Begin jaren tachtig verkocht Frère zijn monopolie op de Waalse

staalhandel aan de Belgische staat. Daarna maakte hij de switch

naar de financiële sector. Meteen liet Frère zich opmerken in de

haute finance door samen met een aantal bondgenoten de

Franse bank Paribas ter hulp te snellen. Vervolgens verwierf hij

in 1982 een controlebelang in de Groep Brussel Lambert, die

dringend nood had aan een kapitaalverhoging. Die machtsgreep

bij GBL luidde voor Frère het begin in van de uitbouw van zijn

zakenimperium.

Ingewikkelde holdingconstructies

Via GBL legde Frère de hand op belangen in een hele reeks Bel-

gische kroonjuwelen, zoals bankier BBL, verzekeraar Royale

Belge, olietrots Petrofina en energiegroep Tractebel. De verkoop

van die participaties leverde Frère het verwijt op dat hij de “NV

België” had uitverkocht – kritiek die hij later in interviews her-

haaldelijk weerlegde.

Frère bouwde doorheen de jaren ingewikkelde holdingconstruc-

ties op. De slimme zet daarbij was doorgaans om via een min-
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derheidsbelang toch controle uit te oefenen in de bedrijven

waarin hij participeerde. 

‘GBL draagt bij tot het welzijn van de 
maatschappij’

De kern van dit artikel gaat echter niet over Albert Frère maar

over GBL, dat intussen is uitgegroeid tot de tweede holding in

Europa. De GBL-portefeuille is ‘samengesteld uit industrie- en

dienstenbedrijven van wereldformaat’, klinkt het in het Jaarver-

slag 2013 van GBL.

Anno 2014 heeft GBL onder meer participaties in de Franse 

oliereus Total, de Zwitserse dienstengroep SGS, de Belgische mate-

riaaltechnologiegroep Umicore, de Franse cement- en bouw -

materialengroep Lafarge en het Franse investeringsfonds Sagard.

In het Jaarverslag 2013 benadrukt GBL overigens ook zijn maat-

schappelijk engagement: ‘GBL draagt bij tot het welzijn van de

maatschappij door steun te verlenen aan de gemeenschap waarin

ze actief is. De groep voert een actief mecenaatsbeleid dat is toege-

spitst op liefdadigheid, wetenschappelijk onderzoek en cultuur.’

Voet aan de grond

De hoofdzetel van GBL ligt in Brussel, aan de Marnixlaan, vlakbij

het koninklijk paleis. Maar twee gelekte belastingakkoorden – van

2008 en 2009 – met de Luxemburgse overheid tonen aan hoe

GBL een stevige voet aan de grond heeft in het Groothertogdom.

‘GBL is van Belgische origine, maar heeft zich sterk ontwikkeld

in Luxemburg’, benadrukte PricewaterhouseCoopers in een

schrijven aan de Luxemburgse fiscus. Dat staven ook de

schema’s bij de gelekte documenten die Luxemburg kreeg. Het

aantal Luxemburgse holdings van GBL is indrukwekkend: GBL

R, GBL Energy (met aandelen in Total), GBL Verwaltung, GBL

Finance, Immo Namur, Serena, Ergon, Kartesia…

Millionaire Fair

We nemen één van de twee gelekte belastingakkoorden onder de

loep. Op 10 juni 2009 had PwC Luxembourg namens GBL een

ontmoeting met het Bureau d’Impositions Sociétés 6, de Luxem-

burgse belastingadminsitratie. Onderwerp van het gesprek: het

fiscale luik van een interne reorganisatie binnen de GBL-groep,

met name het eigenaarschap van het vliegtuig Dassault Falcon

2000 Ex Easy met serienummer 140.

In het Jaarverslag 2008 van GBL staat te lezen dat een Falcon

2000 Ex, besteld in 2005, begin 2008 werd geleverd. Zo’n privé-

jet heeft zijn voordelen: geen tijdverlies bij vertrek, overstappen

en aankomst, geen wachtrijen, geen vertragingen, comfort, flexi-

biliteit en privacy. Altijd handig.

De website van constructeur Dassault meldt dat de Falcon 2000

Ex op 21 minuten kan klimmen tot 12,5 kilometer hoogte, met

dank aan twee speciale PWC308C-motoren van Pratt & Whitney.

De cabineruimte van 2,4 op 8 meter kan naar believen aangepast

worden. Hetzelfde type toestel, ‘uitgerust met lederen zetels, lap-

topaansluitingen en televisies’, werd overigens in 2008 nog ge-

promoot op de Millionaire Fair in Kortrijk, de beurs voor de

Belgische rich and famous.

Stempel, handtekening, goedgekeurd

Ruim een maand na de ontmoeting tussen PwC en de Luxem-

burgse belastingadministratie, op 15 juli 2009, stuurde PwC een

fiscaal voorstel door naar Marius Kohl, diensthoofd van het belas-

tingbureau. Diezelfde dag nog zette Kohl zijn handtekening en

stempel op het document. Goedgekeurd. Kohl gaf diezelfde dag

overigens zijn fiat voor maar liefst achttien rulings.

ICIJ kon de hand leggen op de GBL-ruling. Die vermeldt min-

stens vier bedrijven uit de GBL-groep: GBL Verwaltung (Luxem-

burg), GBL Finance SA (Luxemburg), GBL R (Luxemburg) en

GBL Overseas Finance NV (Curaçao).

Appartementsgebouw in residentiële wijk

Twee weken na de ontmoeting tussen PwC Luxembourg en de

belastingadministratie van Marius Kohl richtte het Luxemburgse

bedrijf GBL Verwaltung SàrL (°2003) een dochteronderneming

op: GBL R. Een van de doelstellingen vermeld in de statuten van

dat nieuwe bedrijf is ‘het kopen, financieren, verhuren en exploi-

teren alsook het ontwikkelen van een of meerdere vliegtuigen’.

GBL R nam zijn intrek op hetzelfde adres als zijn oprichter: 1 rue

de Namur in Luxemburg.

Opmerkelijk: het gaat om een appartementsgebouw in een resi-

dentiële wijk. Toen MO* het adres in september 2014 bezocht,

stonden er twaalf brievenbussen in de inkomhal. Bij één brieven-

bus hing nog het naamplaatje van een bedrijf uit de GBL-groep.
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Toen we daar aanbelden, deed niemand open.

De GBL-dochterondernemingen die voorheen op de 1 rue de

Namur gevestigd waren, zijn intussen verhuisd naar een heus

kantoorgebouw op de Route d’Arlon in Luxemburg.

Een eiland in de Caraïbische Zee

Kort na zijn oprichting kocht GBL R een vliegtuig – de zakenjet

Falcon 2000 Ex Easy – over van een ander bedrijf uit de GBL-

groep: GBL Overseas Finance N.V. Dat laatste is gevestigd in Cu-

raçao, een eiland in de zuidelijk Caraïbsche Zee met 150.000

inwoners. Het bedrijfsregister van Curaçao omschrijft GBL Over-

seas Finance N.V. als een ‘financerings- en investeringsbedrijf’,

opgericht in 1982 en gevestigd aan de Pietermaai 15 in de Cura-

çaose hoofdstad Willemstad.

95% inkomsten vrijgesteld van belastingen

Prijskaartje van het vliegtuig dat GBL kocht: 24.950.000 dollar

[omgerekend aan de wisselkoers van dat moment: 17.895.911

euro].

GBL R leende het bedrag bij GBL Verwaltung SàrL. Dat ge-

beurde met een zogenaamde emprunt participatif. De intresten

op die lening zijn deels variabel: 95 procent van de inkomsten

die GBL R zou binnenkrijgen, mocht het afbetalen als intrest op

de lening.

De Luxemburgse belastingadministratie stemde er mee in dat op

die 95 procent van de inkomsten in het Groothertogdom geen

belastingen verschuldigd zijn. Gevolg: GBL R moest slechts op 5

procent van zijn inkomsten belastingen betalen.

Bovendien, aldus de redenering in de ruling, zou GBL R de aan-

koop van het vliegtuig afschrijven over twintig jaar, waardoor de

inkomsten van GBL R nog verder zouden dalen.

De jaarrekeningen van GBL R tonen dat het bedrijf in 2011 wel-

geteld 1.488 euro betaalde aan de Luxemburgse fiscus. In 2012

ging het om 5.696 euro.

‘Luxemburgse schizofrenie’

ICIJ België legde de ruling voor aan een onafhankelijk fiscaal ex-

pert, die anoniem wenst te blijven. Zijn reactie? ‘Het gaat hier

om een schuld met veranderlijke interest die dan toch aftrekbaar

is. 95 procent van de winst wordt betaald als intrest op die

schuld, waardoor 5 procent belast blijft.’

‘Hieruit blijkt de Luxemburgse schizofrenie. Want in andere ru-

lings [die ICIJ België voorlegde] zie je dat intresten die uit zo’n

profit participating bond in Luxemburg binenkomen, eveneens

worden vrijgesteld van belastingen. Luxemburg aanvaardt dus in

beide gevallen de aftrek. Dat is niet logisch. Ze springen van het

een been op het andere wanneer het hen goed uitkomt.’

‘De achterliggende redenering is waarschijnlijk dat een beetje be-

lasting op de marge van 5 procent beter is dan niets, want als ze

dit niet zouden toestaan, was het bedrijf misschien niet naar

Luxemburg gekomen.’

De prijs van een business class-vlucht

Verder staat in de ruling dat GBL R de exploitatie van het vlieg-

tuig uitbesteedde aan Abelag. Dat is een Belgische zakenlucht-

vaartmaatschappij die vanuit zijn basissen in Brussel, Kortrijk,

Antwerpen Lille, Parijs en Eindhoven luchtvaartiensten aanbiedt.

Abelag opereert vandaag 25 business jets. MO* nam telefonisch

contact op met Abelag maar daar wenste niemand te reageren.

Wanneer GBL-personeel – het jaarverslag 2013 maakt melding

van 35 werknemers (FTE) – wil meevliegen met de Falcon 2000

Ex Easy, betalen zij hiervoor een prijs gelijk aan die van een busi-

ness class-vlucht, aldus de tekst van de ruling. ‘Daardoor gaat het

hier niét om een voordeel in natura.’

De fiscaal expert die ICIJ Belgium raadpleegde, verschilt hierover

van mening: ‘De prijs voor een businessticket is onvoldoende om

de kosten van zo’n privéjet te dragen. Dus eigenlijk worden de

vluchten wel te goedkoop ter beschikking gesteld. En dan zijn de

fiscale regels: “Als ik iets te goedkoop ter beschikking stel, en ik

geef een cadeau aan iemand anders, dan mag ik de kosten van

dat cadeau niet aftrekken, want firma’s moeten geen cadeaus

geven.” Dan kun je dus geen verlies opbouwen op basis van iets

te goedkoop te exploiteren. Maar hier vragen ze blijkbaar een ru-

ling om te zeggen “Het is niét te goedkoop geëxploiteerd, dus we

kunnen een verlies opbouwen."‘

Wanneer hetzelfde bedrijf adviseert en 
controleert…

Een opmerkelijk detail in de jaarrekeningen 2009 en 2010 van

GBL R is dat PricewaterhouseCoopers Luxembourg vermeld
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stond als controleur van de jaarrekening. En dat terwijl PwC zelf

ook adviseur was van de ruling met de Luxemburgse belasting-

overheid. Zijn die twee functies wel compatibel?

Vooralsnog wel. In april 2014 wijzigden het Europees parlement

en de Europese Raad echter de richtlijn rond de wettelijke con-

troles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.

Gevolg? Vanaf 2016 mag het bedrijf dat de jaarrekeningen con-

troleert niet langer fiscaal advies geven aan de geauditeerde klant,

en andersom.

Verliesverschuifmechanisme

Ten slotte staat in de ruling nog dat GBL Verwaltung SàrL in

Luxemburg belastingen moest betalen op de binnenkomende in-

tresten. Indien GBL R verlies zou draaien, moest het dat jaar ech-

ter niets betalen aan GBL Vewaltung SàrL.

‘Dat is een verliesverschuifmechanisme’, reageert onze expert.

‘Ik geef u geld en zodra u verliezen heeft, moet u mij niet terug-

betalen. Die schuld valt weg. Ik verlies geld op mijn vordering. Ik

verarm, dus uw verlies wordt bij mij aftrekbaar. Dat is een tech-

niek om de netto-kostprijs van het vliegtuig te verschuiven naar

een bestaande maatschappij zonder het vliegtuig zelf in die

maatschappij te moeten steken.’

Wederhoor

Om de inhoud van de ruling te bespreken met GBL, bracht MO*

op 12 september onaangekondigd een bezoek aan de Luxem-

burgse vestiging van de groep. Het gaat om een groot gebouw in

de Route d’Arlon 18-21 te Strassen – op vijf kilometer van Luxem-

burg centrum.

Op de derde verdieping hangt in de hal een bordje zeven bedrij-

ven uit de GBL-groep: GBL Verwaltung, GBL Energy, GBL R, Se-

rena, Sienna Capital, Ergon en Kartesia.

De fondé de pouvoir die aanwezig was, een vriendelijke en be-

hulpzame dame, meldde dat de directie tijdelijk afwezig was, en

vroeg MO* om contact op te nemen met de heer Lamarche, di-

recteur van GBL Verwaltung. Die reageerde echter niet op de vra-

genlijst die MO* – tweemaal – doorstuurde.

3.8 Bank Degroof

Hoe Bank Degroof in Luxemburg belastingen
bespaart

Banque Degroof Luxembourg, een dochterbedrijf van de Bel-

gische zakenbank Bank Degroof, sloot in 2009 een afspraak

af met de Luxemburgse belastingadministratie. Die stemde

ermee in dat de knowhow die de Bank Degroof-groep over-

draagt aan zijn Luxemburgse dochter fiscaal mocht worden af-

geschreven. Zo daalde het aanslagbiljet met miljoenen euro’s

– en dat volstrekt legaal. ICIJ kon de confidentiële ruling in-

kijken. Welkom in de wondere wereld van Luxemburgse be-

lastingafspraken.

Bank Degroof, opgericht in 1871, is de grootste onafhankelijke

private en zakenbank van België. Klanten kunnen bij Bank De-

groof onder meer aankloppen voor diensten inzake vermogens-

beheer, financiële markten, vastgoedactiviteiten en financiële

analyse. In 2012-2013 boekte Bank Degroof een nettowinst van

74 miljoen euro. Ze telt een duizendtal medewerkers.

Bank Degroof is een Belgische bank met dochterondernemingen

in Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Zwitserland en Hongkong. In

Luxemburg is de bank actief sinds 1987 via het dochterbedrijf

Banque Degroof Luxembourg. Dat is gevestigd in een groot ge-

bouw aan de Eugène Ruppertstraat 12 in Luxemburg.

Innige band tussen moeder en dochter

Banque Degroof Luxembourg is het competentiecentrum voor

alle collectieve beleggingen – denk aan beleggingsfondsen en

pensioenfondsen – van de groep. Die activiteit vertegenwoordigt

zowat 45% van de inkomsten van Banque Degroof Luxembourg

en legde het Luxemburgse bedrijf geen windeieren: tussen 2005

en 2008 steeg de winst van Banque Degroof Luxembourg met

maar liefst 287 procent.

Die goede resultaten waren deels te danken aan de aangehouden

steun van het moederbedrijf, de Belgische Bank Degroof. Kon

die innige band tussen moeder- en dochterbedrijf niet op de een

of andere manier ook fiscaal gunstig vertaald worden?
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De stempel van Marius Kohl
PwC Luxemburg werkte voor Banque Degroof Luxembourg een

voorstel voor belastingoptimalisatie uit en vergaderde daarover

op 1 december 2008 met de Luxemburgse belastingadministra-

tie. Ruim twee maanden later, op 10 februari 2009, stuurde PwC

het voorstel voor een ruling – een document van 54 pagina’s –

door naar Marius Kohl, hoofd van het Bureau d’Imposition So-

ciétés 6. Amper een dag later zette Kohl zijn stempel op het do-

cument. Ruling goedgekeurd. Kohl gaf diezelfde woensdag

overigens ook nog het groene licht voor 19 andere rulings.

ICIJ kon het document inkijken. Wat staat er precies in de confi-

dentiële belastingafspraak tussen Banque Degroof Luxembourg

en de Luxemburgse overheid?

De kennis van de Callataÿ

De kern van de zaak is dat de band tussen de Belgische Bank De-

groof en haar Luxemburgse dochter volgens PwC kan be-

schouwd worden als een soort “verborgen bijdrage” aan de

activiteiten van Banque Degroof Luxembourg. Hoezo?

Concreet wordt in de ruling onder meer verwezen naar de link

tussen Banque Degroof Luxembourg (BDL) en maandelijkse sa-

menkomsten van voorbereidende strategische comités onder lei-

ding van de hoofdecooom van Bank Degroof, Etienne de

Callataÿ.

Etienne de Callataÿ is niet de eerste de beste: in het verleden was

de Callataÿ adjunct-kabinetschef van premier Jean-Luc Dehaene

en kabinetschef van minister van Financiën Jean-Jacques Viseur.

Hij werkte ook voor de Nationale Bank van België en het IMF.

Zij naam werd zelfs even genoemd als mogelijke minister in de

nieuwe federale regering.

Ook macro-economische anaylses en onderzoeken door Callataÿ

staan ter beschikking van Banque Degroof Luxembourg, klinkt

het in de ruling. Verder werd geargumenteerd dat er ook op het

vlak van personeelsbeleid nauwe banden zijn tussen Bank De-

groof en haar Luxemburgse dochteronderneming.

Marius Kohl van de Luxemburgse belastingoverheid volgde de ar-

gumentatie dat de steun van Bank Degroof aan haar Luxem-

burgse dochter kon gezien worden als een verborgen bijdrage,

en bijgevolg vanuit belastingoogpunt een zogenaamd "immateri-

eel actief" vertegenwoordigt.

Eenvoudig gesteld: wanneer een bedrijf materiële activa verwerft

– bijvoorbeeld een gebouw, machines of bedrijfswagens aan-

koopt – dan mag het die aankoop afschrijven en aftrekken van de

belastingen. Hetzelfde principe geldt in de Luxemburgse logica

voor niet-materiële activa, zoals in dit geval knowhow.

De waarde van knowhow berekenen

De volgende stap was het berekenen van de waarde van dat im-

materieel actief. De redenering luidde als volgt: Banque Degroof

Luxembourg was in 2009 naar schatting 679 miljoen euro

waard. Trek daarvan de eigen fondsen van het bedrijf af (213 mil-

joen euro) en je komt aan 466 miljoen euro.

Dat bedrag werd beschouwd als de “goodwill” – een vakterm voor

dat gedeelte van de marktwaarde van een onderneming dat niet

direct toewijsbaar is aan de activa en passiva (denk aan de opge-

bouwde kennis, de klantenportefeuille, de merken…)

Vanuit fiscaal oogpunt was 45% van die 466 miljoen euro be-

langrijk – omgerekend 209.700.000 euro. Het beheer van col-

lectieve beleggingen was immers goed voor zo’n 45 % van het

inkomen van Banque Degroof Luxembourg.

Slotsom: het fiscale immaterieel actief van Banque Degroof

Luxembourg bedroeg 209.700.000 euro.

Belastingbesparing

En nu komt het: dat immaterieel actief mocht volgens de Luxem-

burgse belastingwetgeving afgeschreven worden over een peri-

ode van tien jaar. Jaarlijks gaat het, aldus de berekening in de

ruling, om een afschrijving van 19.900.673 euro. Met andere

woorden: op die 19.900.673 euro moest Banque Degroof

Luxembourg géén belastingen betalen.

Rekening houdend met het Luxemburgse belastingtarief van

28,59% ging het bijgevolg om een geplande belastingbesparing

van 5,689 miljoen euro per jaar.

Een brug te ver

ICIJ België legde de ruling tussen Banque Degroof Luxembourg

en de Luxemburgse belastingadministratie voor aan een Belgi-

sche expert inzake internationale belastingplanning.

‘Dit is duidelijk een geval van een virtuele afschrijving die fiscaal

aftrekbaar is’, reageert de expert. ‘Een immaterieel actief dus. Dit
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is de Luxemburgse toepassing van wat België ooit had onder de

vorm van Infocap-rulings: informele kapitaalstortingen waar je

op kon afschrijven. Die infocap-rulings waren echter een pro-

bleem, onder meer omdat er geen wettelijke basis voor bestond.

België besefte dat dit systeem een brug te ver was en heeft het

dan ook stopgezet.’

Reactie Bank Degroof

ICIJ België contacteerde Bank Degroof, die de volgende reactie

liet optekenen: ‘We zijn reeds 27 jaar actief in Luxemburg en

hebben er momenteel meer dan 300 personeelsleden. Onze acti-

viteiten daar zijn divers: het beheer van fondsen, kredieten...

Banque Degroof Luxembourg is een Luxemburgs bedrijf, onder-

worpen aan de Luxemburgse wetgeving en aan de controle van

de Luxemburgse Centrale Bank en de Commission de Surveil-

lance du Secteur Financier.’

‘Aangezien er geen Europese consolidatie is op belastingvlak,

stemt Banque Degroof Luxembourg zijn fiscaliteit af op de

Luxemburgse regels, zoals Bank Degroof België dat doet in func-

tie van de Belgische fiscaliteit. Elke entiteit richt zich qua belas-

tingen dus op de geldende lokale regels in het land waar ze

ingeplant is.’

Op de confidentiële Luxemburgse belastingafspraak gaf Bank

Degroof geen commentaar.

3.9 Bedrijf X

90% van inkomsten adviesbureau niet belast in
Luxemburg

Het Waalse bedrijf X had ambitieuze plannen voor een houtpellets-

fabriek en een elektriciteitscentrale op basis van biomassa. Het pro-

ject zou gerealiseerd worden in de haven van Luik, met dank aan

een investering van Deutsche Bank en een belastingafspraak met

de Luxemburgse overheid –die ICIJ kon inkijken. Het Groothertog-

dom stemde ermee in dat een Luxemburgs adviesbureau van X

geen belasting hoefde te betalen op maar liefst negentig procent

van zijn inkomsten. Het plaatje was echter te mooi om waar te zijn.

In 2006 maakte het Waalse bedrijf X bekend dat het plannen had

om in de haven van Navagne nabij Luik 75.000 ton houtkorrels

voor verwarming te gaan produceren. X was in 1996 door de heer

A opgericht en verdeelde al houtpellets in België, Luxemburg en

Noord-Frankrijk.

In 2006 verwierf X de vergunning om een houtpelletsfabriek op

te zetten in het Luikse. Het bedrijf bundelde daarvoor de krachten

met de Belgische zakenman B, die soortgelijke plannen had in de

duurzame energiesector. B contacteerde Deutsche Bank via haar

bijkantoor in Londen en wist de bank warm te maken voor het

project.

Op 13 februari 2008 bereikten de betrokken partijen een akkoord

over de financiering van het hele opzet, dat intussen nog ambiti-

euzer was geworden: de productie van 150.000 ton houtpellets

per jaar en een op hout gebaseerde coproductie van 6,5 MWe van

groene elektriciteit en warmte. Klonk veelbelovend. X zou het

project ontwikkelen en managen.

1600 bedrijven op één Luxemburgs adres

Om de hele operatie op poten te zetten, werden drie Luxem-

burgse bedrijven in het leven geroepen. 

Opmerkelijk: om de hele operatie op poten te zetten, werden drie

Luxemburgse bedrijven in het leven geroepen. De investering

van Deutsche Bank in het Belgische bedrijf X verliep via een

Luxemburgse dochter van Deutsche Bank opgericht eind 2006.

De familie B verkreeg via een ander Luxemburgse bedrijf – opge-

richt begin 2008 – vijftien procent van de aandelen van X.

En twee maanden later werd nog een derde Luxemburgs bedrijf

in het leven geroepen: Z. Dat werd opgericht om management-

en consultancydiensten te leveren aan X, tegen een maandelijks

bedrag van 20.000 euro. De persoon die de diensten zou leve-

ren, was een lid van de familie B.

Het bedrijf Z was aanvankelijk gevestigd in de Guillaume Kroll-

straat 5 in Luxemburg. Binnen de Luxemburgse wereld van inter-

nationale belastingplanning staat dat adres met stip op nummer

één genoteerd. Maar liefst 1600 actieve bedrijven zijn er vandaag

geregistreerd.

Geheime belastingafspraak

PwC Luxemburg nam namens de betrokken partijen op 4 maart

2009 contact op met de Luxemburgse belastingadministratie, die

twee weken later een voorstel van PwC Luxemburg goedkeurde.
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Diensthoofd Marius Kohl van het Bureau d’Imposition Sociétés 6

zette zijn handtekening en stempelde af, de ruling was een feit.

Kohl keurde die dag overigens nog vijf andere rulings goed.

In de ruling, die ICIJ kon inzien, staat Z centraal, het Luxem-

burgse bedrijf dat was opgericht om allerhande advies te verle-

nen aan X: input over externe contractors en leveranciers, over

het ontwerp van de fabriek, over langetermijncontracten voor

houttoevoer, over de verkoop van elektriciteit en groene certifica-

ten… Z zou ook regelmatig aanwezig zijn op de site in Luik

zodra de constructiefase startte, deelnemen aan vergaderingen

over het budget en bijdragen aan de zoektocht naar en training

van een gekwalificeerde productiemanager.

In een schrijven aan de Luxemburgse belastingadministratie ar-

gumenteerde PricewaterhouseCoopers dat het bedrijf  Z – tij-

dens het bieden van die consultancy- en managementdiensten

aan X – profiteerde van een zogenaamd “immaterieel actief”, bij-

gedragen door een Belgische burger [een lid van de familie B] in

de vorm van technische expertise en kennis gerelateerd aan de

sector van hernieuwbare energie. Het ging dan met name om

kennis over de extractie van energie uit biomassa op een econo-

misch efficiënte manier.

De redenering – die zonder bezwaar door de Luxemburgse belas-

tingoverheid werd gevolgd – was met andere woorden dat de

kennis in hoofde familielid B een "immaterieel actief" uit-

maakte. En in de Luxemburgse logica mag zo een immaterieel

actief net als een materiaal actief (denk aan de aankoop van een

gebouw, machine of bedrijfswagen) afgeschreven worden.

In de ruling gaat de Luxemburgse belastingoverheid akkoord

met de berekening van PwC dat de waarde van dat immaterieel

actief gelijk is aan negentig procent van de winst van Z. Gevolg:

Z moest in Luxemburg slechts belasting betalen op tien procent

van zijn inkomsten. Die afspraak zou vijftien jaar geldig blijven.

De belastingafspraak bleek een maat voor niets

De pelletsfabriek en biomassacentrale in Luik zijn er nooit geko-

men. X werd in november 2012 geliquideerd. Problemen rond

de financiering leidden ertoe dat het hele project uitdraaide op

een fiasco.

De ruling van de Luxemburgse overheid bleek een maat voor

niets. Toch is het document van belang in deze LuxLeaks-reeks

over de internationale belastingplanning van Belgische bedrij-

ven, omdat het onthult hoe ver het bureau van Marius Kohl be-

reid was om mee te gaan in de voorgestelde plannen.

ICIJ België legde de ruling in kwestie voor aan een Belgische ex-

pert inzake internationale belastingplanning.

‘Een Belg die vanuit Luxemburg managementdiensten aanbiedt

voor een Belgische vennootschap? Dit is nonsens’, aldus de ex-

pert. ‘Die Belg is in België belastbaar, punt aan de lijn. Ook het

idee om vijftien jaar lang geen belasting te hoeven betalen op ne-

gentig procent van je inkomsten is heel origineel. Waar is dat dan

op gebaseerd? Stond er een wettelijke bepaling bij? En is mijn ju-

ridische kennis dan misschien ook een immaterieel actief?’

‘Met naleving van de fiscale wetgeving’

MO* contacteerde de heer A en de familie B. Die eerste liet weten

dat hij met het Luxemburgse fisacle luik niets te maken had en het

bijgevolg niet aan hem toekwam om te reageren.

Het antwoord van de familie B: ‘Wij zijn sinds meer dan vier jaren

niet meer betrokken bij dit project. De Deutsche Bank-groep heeft

inderdaad in 2010 de volledige controle over de vennootschap [X]

verworven via een van haar Luxemburgse dochtervennootschappen

en [X] werd vervolgens, volgens het Belgisch Staatsblad, in vereffe-

ning gesteld op 16 november 2012.’

‘In de periode 2008-2009 heeft de wereldwijde bankencrisis er voor

gezorgd dat de appetijt in de bankwereld om het project te realiseren

uiterst beperkt werd. Hierdoor is het project niet gerealiseerd.’

‘Er zijn in de vennootschappen die u noemt naar mijn weten

nooit rendementen gerealiseerd, spijtig genoeg alleen kosten en

verliezen. Het verrast ons dan ook dat wij over dit project, dat

nooit gerealiseerd werd (en dus ook geen inkomsten heeft gege-

nereerd) en waarbij wij sinds 2010 niet meer betrokken zijn, ge-

contacteerd worden in het kader van uw artikelenreeks.’

‘Ik kan u wel meedelen dat de fiscale aspecten van het project,

zoals dit steeds gebeurt voor gelijkaardige transacties, werden

uitgewerkt door een internationale tax & audit firma, en dit met

naleving van de fiscale wetgeving, zoals die toentertijd van toe-

passing was in België en Luxemburg.’

De reden om dit verhaal geanonimiseerd te brengen? Het gaat om een

minder gekend bedrijf dat niet meer bestaat en ook de betrokken perso-

nen zijn geen publieke figuren.
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4.1 Achter de schermen van Luxembourg
Leaks

De scoop over de confidentiële afspraken die 343 bedrijven afslo-

ten met de Luxemburgse belastingadministratie is het resultaat

van zes maanden onderzoek door meer dan 80 journalisten uit

26 landen. Een exclusieve blik in de keuken van ICIJ: the ma-

king of Luxembourg Leaks.

Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

is een wereldwijd netwerk van 185 onderzoeksjournalisten uit 65

landen die samenwerken op diepgaande onderzoeksverhalen.

ICIJ, in 1997 opgericht door de Amerikaanse journalist Chuck

Lewis, berichtte in het verleden onder meer over internationale

tabakssmokkel, private militaire kartels, asbestbedrijven, lobbyis-

ten en contracten rond de oorlog in Irak en Afghanistan.

In april 2013 haalde ICIJ wereldwijd de voorpagina’s en nieuws-

bulletins met een lek van 2,5 miljoen geheime offshore docu-

menten. Het Offshore Leaks-project, dat de aanwezigheid van

bedrijven in belastingparadijzen aankaartte, had een enorme im-

pact. Zo verstrengde het Europese Parlement de witwaswetge-

ving én de voorwaarden voor informatie-uitwisseling van

belastinggegevens. Zelfs de G20-top in Sint-Petersburg (septem-

ber 2013) boog zich over het thema van internationale belasting-

ontwijking.

Met het nieuwe project Lux Leaks zet ICIJ een stap verder op de

ingeslagen weg, door te focussen op de rol die het Groothertog-

dom speelt in de internationale belastingplanning van bedrijven.

28.000 pagina’s

Sinds het overlijden van onderzoeksjournalist Walter De Bock,

voormalig hoofdredacteur van De Morgen, in november 2007

had ICIJ géén Vlaamse leden meer. De enige Belgische journa-

list die de voorbije jaren deel uitmaakte van het samenwerkings-

verband was Alain Lallemand van Le Soir. In augustus 2013

mochten Lars Bové (De Tijd) en Kristof Clerix (MO*) ICIJ ver-

voegen.

In april 2014 stuurde ICIJ-vicedirecteur Marina Walker een mail-

tje naar Lallemand, Bové en Clerix: ‘We lanceren een nieuw we-

reldwijd onderzoek met linken naar België en zouden jullie

willen uitnodigen om mee te helpen. We onderzoeken hoe mul-

tinationals wereldwijd Luxemburg gebruiken door complexe be-

lastingschema’s op te zetten om thuis hun belastingbijdrage te

reduceren.’

Via Skype werd het opzet verder toegelicht: ICIJ had een gelekte

database van 28.000 pagina’s in handen gekregen, uniek materi-

aal dat de confidentiële deals van het Bureau d’Impositions So-

ciétés 6 blootlegde. Daaronder ook de 37 belastingakkoorden die

Luxemburg had afgesloten met 26 van de rijkste families en

grootste bedrijven van België.

Ex-belastinginspecteur

Op 3 juni 2014 kwamen 37 reporters uit zestien landen samen

bij Le Soir in Brussel om het Luxemburg-project verder te be-

spreken. Naast MO*, Le Soir en De Tijd waren onder meer The

Guardian en Le Monde aanwezig, alsook een journalist van

Asahi Shimbun – een Japanse krant met een dagoplage van liefst

zeven miljoen exemplaren.

De uitdaging, zo bleek al snel op de ICIJ-ontmoeting, was in de

eerste plaats om de taaie fiscaal-technische materie te begrijpen.

Er was immers sprake van hybride leningen, immateriële activa

en andere terminologie die niet tot het vaste vocabularium beho-

ren van de gemiddelde journalist.

Een tweede uitdaging was om op basis van de gelekte documen-

ten uiteindelijk relevante en samenhangende verhalen te bren-

gen die een groot publiek kunnen boeien. De toelichting door

een voormalige belastinginspecteur, die reeds een aantal Luxem-

burgse rulings onder de loep had genomen, hielp om de infor-

matie te kaderen. Neen, het ging niet om belastingfraude. En

neen, het feit dat Luxemburg fiscale mogelijkheden biedt, dat

was op zich geen nieuws. Maar de precieze manier waarop be-

drijven wereldwijd Luxemburg gebruiken om zo weinig mogelijk

belastingen te betalen, dat legden de gelekte documenten haar-

fijn bloot.

Mijlpaal in onderzoeksjournalistiek

Na de ontmoeting bij Le Soir zette ICIJ een beveiligd online plat-

form op om documenten uit te wisselen, inzichten en interviews

4. Bijlagen
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te delen, tips en memo’s te verspreiden, verwijzingen naar

Luxemburgse wetgeving te posten, contacten te verzamelen,

foto’s te uploaden, verdere concrete afspraken te maken (bijvoor-

beeld over de publicatiedatum en over wie-contaceert-wie) en alle

ICIJ-leden te laten discussiëren over het onderzoek. Wederzijds

vertrouwen was daarbij de sleutel.

Uiteindelijk namen meer dan 80 journalisten uit 26 landen aan

het onderzoek deel. Het online platform faciliteerde die interna-

tionale samenwerking. Methodologisch gezien gaat het om een

mijlpaal in de geschiedenis van de onderzoeksjournalistiek. Ook

bij Offshore Leaks werd weliswaar al geëxperimenteerd met een

prototype-forum maar dat werkte niet echt, aangezien bijna nie-

mand bijdragen leverde. Marina Walker (ICIJ): ‘Daar hebben we

lessen uit getrokken. Ditmaal hebben we een veel gebruiksvrien-

delijker forum opgezet met betere mogelijkheden. En vanaf het

begin hebben we duidelijk gemaakt dat het online forum ons be-

langrijkste communicatieplatform was.’

‘De resultaten zijn fantastisch. Voor ons was het de eerste keer

dat journalisten zo’n samenwerkingsplatform actief gebruikten.

De ervaring is baanbrekend en inspirerend. Maar los van alle

mogelijkheden die technologie biedt, zijn we ervan overtuigd dat

de face to face ontmoeting in Brussel cruciaal was om het ver-

trouwen tussen de journalisten te verdiepen en tot een betere

connectie tussen de teams te komen.’

Hoor en wederhoor

Op vraag van Alain Lallemand vervoegde ook zijn collega Xavier

Counasse van Le Soir het Belgische LuxLeaks-team. Tijdens vijf

gezamenlijke ontmoetingen overliepen we de Belgische data,

kozen een aantal bedrijven uit om verder te doorgronden en leg-

den tussentijdse onderzoeksresultaten aan mekaar voor.

We spraken met de Europese Commissie, doorgrondden Euro-

pese en Luxemburgse wetgeving, en gingen in open bronnen

zoals persartikels, websites en jaarverslagen op zoek naar achter-

grondinformatie over de betrokken bedrijven en personen. Ook

in de bedrijfsinfo-databank Graydon vonden we belangwekkende

info.

Informatie uit de gelekte rulings dubbelcheckten we onder meer

in de bedrijfsregisters van België, Luxemburg, Curaçao, Hong-

kong en Cyprus. In de jaarrekeningen van de betrokken bedrijven

vonden we informatie over hun belastingbijdrage in Luxemburg

en België. Uiteraard contacteerden we ook de bedrijven in kwestie

– hoor en wederhoor is een basisprincipe in de journalistiek. He-

laas kozen nogal wat bedrijven ervoor om niét te reageren.

De puntjes op de i

De rulings rond Belgische bedrijven legden we voor aan twee on-

afhankelijke Belgische fiscaal experts. Met twee andere Belgische

experts die de Luxemburgse rulingdienst goed kennen, hadden

we verdere achtergrondgesprekken. Die waren belangrijk om de

puntjes op de i te zetten. Zij gingen bijvoorbeeld in op linken tus-

sen Luxemburgse en Belgische wetgeving, of gaven toelichting

bij de Luxemburgse vereisten inzake de registratie van bedrijven.

Die off the record interviews hielpen ons om de juiste nuance te

kunnen aanbrengen in de berichtgeving.

Het is niet omdat een bedrijf plots vijf Luxemburgse dochteron-

dernemingen opzet, dat er per se iets onoorbaars gebeurt. En het

is niet omdat een bedrijf nauwelijks lokale medewerkers heeft in

het Groothertogdom, dat er iets wettelijk niet in de haak zou zijn.

Maar toen we stootten op adressen waar bijna 200 bedrijven ge-

vestigd bleken, stelden we ons toch wel vragen over substantie.

Het tweedaagse veldbezoek – nou ja – aan Luxemburg was dan

ook een nuttige stap in het Belgische onderzoek.

Datajournalistiek

ICIJ, dat kantoor houdt in Washington, verzamelde reacties bij

de Luxemburgse overheid, de Europese Commissie en Pricewa-

terhouseCoopers Luxembourg. Voorts leverde ICIJ aan zijn part-

nermedia het logo, een introductiefilmpje, een openingsartikel,

een achtergrondartikel over de Big Four (de vier grote consultan-

cybedrijven, waaronder PricewaterhouseCoopers) en een tijdslijn

over Luxemburg.

Ten slotte scrapete ICIJ ook het Luxemburgse staatsblad, om via

datajournalistiek nieuwe feiten te sprokkelen over de bedrijfswe-

reld in het Groothertogdom. Dat leverde onder meer het inzicht

op dat op één Luxemburgs adres maar liefst 1600 bedrijven ge-

vestigd zijn. Duizelingwekkend.

De vierde macht

Voor MO*magazine was het een hele eer om deel uit te maken
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van dit baanbrekende internationale samenwerkingsproject. We

investeerden dan ook 55 werkdagen in het onderzoek. Daarmee

trekt MO*magazine resoluut de kaart van onderzoeksjournalis-

tiek. Omdat we geloven in het belang van de vierde macht. Jour-

nalistiek moet de waakhond zijn van de democratie.

De volgende media werkten mee aan het ICIJ-onderzoek Luxembourg

Leaks: Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR, Le Matin Dimanche &

SonntagsZeitung, SVT, France 2, L’Espresso/IRPI, CBC, Le Soir,

MO*, De Tijd, YLE, Politiken, DR, Folha de Sao Paulo, Tanea, Aus-

tralian Financial Review, Novaya Gazeta, Haretz, Irish Times,

Trouw, Newstapa, Asahi Shimbun, Aftenposten, WDR, Le Monde,

CBC, The Guardian, La Nación, El Confidencial, RISE/OCCRP,

CNBC en Tages-Anzeiger.

4.2 (opinie) Zo kan je via Luxemburg 
miljoenen euro’s belastingen besparen

Tientallen Belgische bedrijven zijn erin geslaagd om via Luxem-

burgse constructies hun belastingsbijdrage in België flink naar

beneden te halen. Pluim-de-fiscus-in-vijf-stappen:

1. Richt een dochterbedrijf op in Luxemburg

Stel een oprichtingsakte voor je dochterbedrijf op bij een Luxem-

burgse notaris. Neem een paar Luxemburgers op in je raad van

bestuur en zorg dat de bestuurders je business inhoudelijk ken-

nen. Registreer je bedrijf bij de Luxemburgse overheid. Ga op

zoek naar een appartementje in het Groothertogdom of huur een

ruimte-met-brievenbus bij een van de vele gespecialiseerde

Luxemburgse dienstenbedrijven. Maak je geen zorgen over de

rekrutering van lokale werknemers. Je mag het dagelijkse ma-

nagement gerust aan derden uitbesteden.

2. Richt ook elders een paar dochterbedrijven op

Richt nog een paar extra dochterbedrijven op, liefst in verschil-

lende landen die ook gunstige belastingregimes hebben. Gibral-

tar, Cyprus, Hongkong, de Britse Maagdeneilanden, Curaçao,

Ierland, kies maar uit. Neveneffect: zo’n ingewikkelde internatio-

nale belastingconstructie is voor de Belgische fiscus moeilijk te

ontwarren.

Ook in die landen huur je een postbus en een handvol lokale be-

stuurders in. Laat het geld maar goed rondstromen doorheen al

die bedrijven. Met het ene bedrijf koop je je in bij het andere. Of

leen wat geld uit aan elkaar. En laat de dividenden toekomen op

plaatsen waar ze niet belast worden.

3. Neem een belastingadviseur onder de arm

Maak een afspraak met een Luxemburgse belastingadviseur – bij

voorkeur een filiaal van een grote internationale firma. De ver-

goeding die de adviseur vraagt voor zijn diensten, verdien je later

ruimschoots terug. Hij zal uitzoeken welke artikel uit de Luxem-

burgse wetgeving over inkomstenbelasting voor jouw dochterbe-

drijven interessant kan zijn. Misschien kan je wel een merk

onderbrengen in Luxemburg, zodat 80 procent van de inko-

mende royalties worden vrijgesteld van belastingen? Of mis-

schien kan je je bijzondere kennis over een industrie wel laten

gelden als zogenaamd immaterieel actief – dan is in sommige

gevallen tot 90 procent van je inkomsten belastingvrij. Nog een

andere manier zijn hybride leningen binnen je groep: de intres-

ten kun je in Luxemburg aftrekken en tegelijkertijd in een ander

land als dividenden laten toekomen.

4. Sluit een deal met de Luxemburgse overheid

Vraag aan je belastingadviseur om een gunstig belastingsvoorstel

te bespreken en vervolgens door te sturen naar het Bureau d’Im-

positions Sociétés 6, de Luxemburgse belastingadministratie.

Met wat geluk keuren zij het voorstel diezelfde dag nog goed.

Vanaf dan is de buit binnen. Wees niet bang voor pottenkijkers:

niemand zal ooit weten dat jij een ruling hebt afgesloten met

Luxemburg. Euh… tenzij de geheimen op een dag uitlekken na-

tuurlijk.

5. Vertel de Belgische fiscus dat je al in 
Luxemburg belastingen hebt betaald

Betaal op het einde van het jaar netjes de verschuldigde belastin-

gen in Luxemburg. Maak je geen zorgen over het officiële belas-

tingstarief van 28,59%. De kans is groot dat je bedrijfsinkomsten

hooguit met een handvol procenten afgeroomd worden.

Dankzij het dubbele belastingverdrag tussen België en Luxem-

burg moet je op je bedrijfsinkomsten maar één keer belasting

betalen. Vertel de Belgische fiscus dat je dat al in Luxemburg
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hebt gedaan. Voilà, je hebt in het beste geval enkele miljoenen

euro’s bespaard. Zo eenvoudig is dat. En perfect legaal boven-

dien.

Waarschuwing: vooraleer je dit stappenplan echt gaat toepassen, check

je best eerst de recente wetsaanpassingen in het Groothertogdom. 

Bovenstaande info is immers gebaseerd op gelekte rulings uit de peri-

ode 2008-2010.

4.3. (opinie) Sterke schouders moeten de 
zwaarste lasten dragen 

Welgeteld 3062,29 euro. Dat is het bedrag dat ik aan de belastin-

gen heb betaald voor het inkomstenjaar 2003. Het was mijn eer-

ste jaar als journalist. Ik werkte halftijds in dienstverband bij

MO*magazine en halftijds als freelancer voor De Morgen en an-

dere media. 

Van mijn belastbare freelance-inkomsten – een goeie 7500 euro

– ging zowat de helft naar Vadertje Staat. Met plezier. Ik droeg

die belastingen immers af met de belofte dat ik later een waardig

pensioen zou krijgen, dat ik bij ziekte of werkloosheid niet aan

mijn lot zou worden overgelaten, dat mijn kinderen degelijk en

gratis onderwijs zouden kunnen genieten…

Toen ik me de voorbije maanden samen met collega’s van De

Tijd en Le Soir door honderden pagina’s Luxemburgse confiden-

tiële belastingsafspraken worstelde, moest ik regelmatig terug-

denken aan die belastingsaangifte van tien jaar geleden. Tijdens

het onderzoek naar Belgische bedrijven stelde ik immers vast dat

een betrokken Luxemburgse holding ook een bedrag van die

grootte-orde had afgedragen. 3210 euro om precies te zijn. Alleen

had die holding een winst gemaakt van… 150 miljoen euro. Een

Belgisch dochterbedrijf van een andere groep die had aangeklopt

bij de Luxemburgse belastingsadministratie betaalde 2863 euro

belastingen. Dat jaar noteerde het bedrijf een winst van liefst…

378 miljoen euro.

In het Luxembourg Leaks-dossier dat MO.be deze week publi-

ceert, kaart ICIJ de rol aan van het Groothertogdom in de inter-

nationale belastingsplanning van bedrijven. Het gaat om Pepsi,

IKEA, FedEx en 340 andere internationale bedrijven, die er via

hun Luxemburgse aanwezigheid in slagen hun belastingen te re-

duceren tot soms enkele procenten. Ook steenrijke Belgische be-

drijven en families duiken op in de gelekte documenten: familie

de Spoelberch (AB Inbev), Belgacom, de Waalse kalkreus Lhoist,

de firma Artal van de families Wittouck en Ullens de Schooten

(eigenaar van Weightwatchers), Groupe Bruxelles Lambert (van

de rijkste Belg Albert Frère), Bank Degroof, Unibra (van de fami-

lie Relecom) en Accent Jobs for People.

Matteüseffect in het kwadraat

Met de praktijk van rulings an sich is er niets mis. Die vooraf-

gaande beslissingen bieden bedrijven rechtszekerheid en zijn in

heel wat landen een courante praktijk – ook in België. Voor-

waarde is wel dat de rulings voor iedereen moeten gelden – niet

à la tête du client. En daar knelt in Luxemburg het schoentje. De

Luxemburgse rulings zijn confidentieel – in tegenstelling tot Bel-

gië bijvoorbeeld, waar de dienst Voorafgaande Beslissingen ru-

lings publiceert in een jaarverslag, zij het anoniem.

Bovendien heeft niet elk bedrijf – laat staan de gemiddelde bur-

ger – de financiële middelen om een fiscaal adviseur onder de

arm te nemen die alle achterpoortjes van de internationale fisca-

liteit kent, om vervolgens op de juiste deur aan te kloppen voor

de meest voordelige ruling. Hier speelt met andere woorden het

Matteüseffect in het kwadraat: wie heel veel geld heeft, kan zich

fiscale vrijstellingen en constructies “kopen” waar gewone bur-

gers of kleine bedrijven niet van kunnen dromen.

Voor alle duidelijkheid: de betrokken bedrijven doen niets ille-

gaals. Ze houden zich strikt aan de nationale, Europese en inter-

nationale wetten. Dat geldt althans tot het tegendeel bewezen is.

Maar zolang de Europese Commissie niet oordeelt dat sommige

Luxemburgse belastingsafspraken een vorm zijn van staatssteun,

en zolang de Belgische fiscus niet valt over de Luxemburgse con-

structies opgezet door Belgische bedrijven, zolang is op de ru-

lings die ICIJ onderzocht juridisch gezien niets aan te merken.

Zonder factuur

Wat dan met de ethische dimensie? ‘Persoonlijk denk ik niet dat

belastingswetgeving enig moreel doel dient,’ aldus een expert fis-

caliteit waar ICIJ België mee sprak. ‘Het is gewoon een manier

voor een staat om geld binnen te halen.’ Een andere expert wierp

op: ‘Wie is het scherpst? Een rijke familie die haar beleggingen

optimaliseert of de werkman die bij uw thuis langskomt en zegt:
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“Als ‘t zonder factuur is, is het goed voor mij”? Het is moeilijk

om er ethische oordelen over te vellen. Ik heb beslist om dat niet

te doen.’ Nog een derde expert kaatste terug: ‘Wat is een eerlijk

belastingtarief? Moet een bedrijf effectief 10 procent belastingen

betalen? Of 20 of 30? Het is toch niet de journalist die moet be-

palen hoeveel dat percentage moet zijn. Evenmin is dat aan de

belastingsconsultant. Het is uiteindelijk de wetgever die moet

zeggen wat toelaatbaar is en wat niet.’

Je kan de bedrijven in kwestie moeilijk verwijten dat ze hun be-

lastingen optimaliseren – al moeten ze dan op publieke fora ook

niet al te veel schermen met hun mecenaatverdiensten en maat-

schappelijke bijdragen vind ik. Evenmin kan je een adviseur als

PricewaterhouseCoopers verwijten dat hij de kennis over wette-

lijke achterpoortjes in nationale wetgevingen wereldwijd combi-

neert en tot een van zijn unique selling propositions maakt. De

bal ligt hier in het kamp van de wetgever.

De Luxemburgse trukendoos

Europese lidstaten hebben tal van beleidsdomeinen overgedra-

gen aan de EU. Fiscaliteit niet, dat blijft een nationale bevoegd-

heid. Gevolg is dat EU-lidstaten elkaar beconcurreren met

allerhande fiscale voordelen. Zo haal je bedrijven binnen, en die

zorgen voor inkomsten. Zelfs al hef je maar enkele procenten be-

lasting… als dat op een miljardenbedrag is, zijn die inkomsten

mooi meegenomen.

Luxemburg gaat erg ver in het toekennen van fiscale incentives,

dat blijkt uit de 28.000 pagina’s rulings die ICIJ heeft onder-

zocht. Als je bijvoorbeeld maar kan argumenteren dat je know-

how belangrijk is voor je business, kan je in Luxemburg in

sommige gevallen rekenen op een belastingvrijstelling van 90

procent op je bedrijfsinkomsten. Afschrijving van immateriële

activa heet dat dan. En zo zitten er nog wel opportuniteiten in de

Luxemburgse trukendoos. Maar ook andere landen kennen aller-

hande incentives toe: Nederland, Ierland, ja ook België – denk

aan de notionele intrestaftrek.

Wel is Luxemburg opvallend lakser als het gaat om de feitelijke

aanwezigheid van bedrijven. Een gouden regel in het belastings-

universum stelt dat inkomsten belast moeten worden in het land

waar de activiteiten zich voltrekken. Postbusadressen zijn niet

bepaald een sterk argument om zulke activiteiten te onderbou-

wen. Als je dan vaststelt dat op één adres in Luxemburg liefst

1600 bedrijven geregistreerd staan, kan je je – ik druk me voor-

zichtig uit – toch vragen stellen over de werkelijke substantie van

die vennootschappen. (Tussen haakjes: het zou een interessante

oefening zijn om uit te zoeken hoeveel kapitaal die 1600 bedrij-

ven samen vertegenwoordigen. Misschien gaat het wel om een

van de allerrijkste adressen ter wereld.)

Feitenkennis

Voor kleinere landen zijn belastingincentives een manier om

zich macroeconomisch te handhaven. Zij hebben niet de schaal-

voordelen van pakweg Duitsland of de VS. Dat is een belangrijke

nuance in het verhaal. Maar dat gezegd zijnde, is het tijd voor

een ernstig Europees debat over fiscaliteit, en misschien wel over

een zekere mate aan uniformisering. De OESO, de club van rijke

landen, heeft overigens al een voorzet gegeven met zijn Base

Erosion and Profit Shifting-initiatief.

In zo’n debat is feitenkennis cruciaal. Dat is waarom ICIJ met het

project Luxembourg Leaks honderden confidentiële belastingsaf-

spraken op het publieke forum gooit. Nu is het aan de dames en

heren politici om met deze journalistieke input – het werk van

meer dan tachtig journalisten in 26 landen – verder aan de slag te

gaan. Zeker in de huidige maatschappelijke context: nu onze eco-

nomieën niet meer groeien, veel mensen moeten inleveren, en er

een roep is om een shift van belasting weg van arbeid, is het vin-

den van andere belastingbasissen onvermijdelijk.

Maar het zou al te makkelijk zijn om dit dossier louter aan politici

over te laten, en vrolijk terug te keren tot de orde van de dag. Hoe

staan de betrokken bedrijven, families en adviseurs tegenover het

principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dra-

gen? Dat is een cruciale vraag die Luxembourg Leaks opwerpt.

4.4 OESO: ‘Onaanvaardbaar dat bedrijven 
belastingen ontwijken terwijl anderen 
meer lasten moeten dragen’

door Anne Michel / ICIJ

Nadat hij eerst de strijd tegen individuele belastingontwijking

heeft geleid, focust Pascal Saint-Amans zich nu met zijn team op

de grote bedrijven. Saint-Amans is directeur van het centrum
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voor belastingbeleid en -administratie bij de OESO, de club van

rijke landen. Luxemburg is een van de staten – samen met Ne-

derland – die door de OESO zijn bekritiseerd omwille van hun

gebruik van obscure belastingafspraken.

Hoe reageert u op de onthullingen van 
#LuxLeaks?

Saint-Amans: Ik sta er niet meer van te kijken dat deze belasting-

afspraken zijn gebruikt – en nog altijd worden gebruikt – in ver-

schillende landen waaronder Luxemburg. Dit soort praktijken

aanpakken maakt deel uit van ons plan om agressieve belasting-

planning door multinationals te bestrijden. Dat plan, het zoge-

naamde Base Erosion and Profit Shifting (BEPS; letterlijk ‘de

uitholling van de belastingbasis en het verschuiven van win-

sten’), stelt 15 actiepunten voor die in 2014 en 2015 moeten aan-

genomen worden.

Om de transparantie te verhogen en bovenal de potentiële scha-

delijke impact van belastingregimes te elimineren, vereist een

van die 15 actiepunten van landen die zo’n voorkeursbelastingaf-

spraken maken, dat ze de andere betrokken landen daarvan in

kennis stellen. Want wat uiteindelijk zo schadelijk is aan die be-

lastingafspraken – rulings – is dat ze een bedrijf belastingvrijstel-

ling garanderen op inkomsten die dat bedrijf ten onrechte

aangeeft in één land, terwijl ze eigenlijk aangegeven en betaald

zouden moeten in het land waar de winsten zijn gemaakt.

Wanneer landen informatie met mekaar gaan uitwisselen over

de belastingafspraken die ze maken met bedrijven, zullen we

zien tot welke veranderingen dat leidt.

Er is dus nog geen vooruitgang geboekt sinds de G20-top in Lon-

den, toen de grootste economieën ter wereld beloofden om belas-

tingontwijking en –fraude aan te pakken?

Saint-Amans: Je moet het onderscheid maken tussen individuen

en bedrijven.

Zoals is duidelijk geworden op het Global Forum, op 28 oktober

2014 in Berlijn, zal de uitwisseling tussen landen van belasting-

informatie over individuen in 2017 een realiteit zijn. Honderd

landen en offshore plaatsen hebben beloofd die deadline te res-

pecteren. Het einde van het bankgeheim is daardoor écht in

zicht.

Bedrijven daarentegen vertrouwen niet op bankgeheimen. Zij

vertrouwen op onredelijke regelingen waardoor ze geografisch

gezien hun activiteiten en hun inkomsten aan de ene kant kun-

nen scheiden, en hun winsten aan de andere kant. Net dit willen

we aanpakken met het BEPS-plan, dat op de volgende G20-top

in het Australische Brisbane zal besproken worden. De top vindt

plaats op 15 en 16 november.

De G20-top in Brisbane

Gezien er toch heel wat op het spel staat voor de landen en bedrij-

ven die betrokken zijn in belastingplanning: hoe hoopvol bent u

dat BEPS ook ooit echt zal verwezenlijkt worden? 

Saint-Amans: Van cruciaal belang is de beslissing van de G20

om van BEPS een centraal beleid te maken. Op de G20-top in

Brisbane zullen de leidende economieën van de wereld opnieuw

bevestigen dat BEPS een prioriteit is. Het doel hiervan is duide-

lijk en wordt door iedereen erkend: we moeten de zwakke pun-

ten uit de huidige internationale belastingregels halen die

opgezet zijn om dubbele belasting te vermijden – waarbij één be-

drijf in twee landen twee keer belasting zou moeten betalen op

dezelfde activiteit. Het resultaat van die regels was immers “dub-

bele niet-belasting” – uiteindelijk betaalde zo’n bedrijf twee keer

géén belasting. Het is eenvoudigweg onaanvaardbaar dat een be-

drijf zijn winsten onderbrengt in landen waar het geen echte ac-

tiviteiten ontplooit en waar nauwelijks belastingen betaald

moeten worden.

Over welke maatregelen tegen belastingoptimalisering bestaat in-

tussen echt politieke consensus? 

Saint-Amans: We leggen vijftien actiepunten op tael. Zeven daar-

van kunnen dit jaar al aangenomen worden.

Bij de actiepunten waar al consensus over bestaat, heb je onder

meer de strijd tegen het misbruik van internationale belasting-

verdragen. Denk dan bijvoorbeeld aan een Frans bedrijf dat in

India investeert maar zich voordoet als een Mauritaans bedrijf

om te kunnen genieten van het voordelige belastingverdrag tus-

sen Mauritius en India.

Landen zijn het ook eens over het neutraliseren van hybride re-

gelingen, die inspelen op de mismatch tussen belastingsystemen

(waarbij bijvoorbeeld eenzelfde lening in het ene land wordt ge-

zien als interest en in het andere als dividend en bijgevolg twee

maal geen belasting betaald moet worden, nvdr). En verder is
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men het erover eens dat multinationals land per land toelichting

moeten geven bij hun activiteiten.

Het grootste struikelblok zijn de fameuze “patentboxen”, die be-

doeld zijn om innovatie aan te moedigen door een voordelige be-

lastingbehandeling aan te bieden voor intellectuele eigendom. De

OESO vindt niet dat daar iets mis mee is. Innovatie moet je aan-

moedigen. Maar deze “boxen” zouden dan wel gelocaliseerd moe-

ten zijn op de plaats waar ook het onderzoeksteam werkt, en waar

de echte inkomsten worden gecreëerd – en niet in belastingpara-

dijzen waar geen activiteiten plaatsvinden. In dat laatste geval

snoept het land dat de voordelige behandeling aanbiedt iets af dat

eigenlijk naar een ander land zou moeten vloeien. En hierover

hopen we in de nabije toekomst een overeenkomst te bereiken.

Weerstand tegen hervormingen

Intussen wordt er druk gelobbyd, en vrezen sommige landen dat

ze hun eigen economie zullen schaden als ze multinationals zou-

den straffen. De weerstand om dingen te veranderen is erg groot.

Saint-Amans: Alle landen zijn nauw betrokken in constructieve

gesprekken. Momenteel vragen we meer en meer input van ont-

wikkelingslanden. Ook bedrijven zijn – zoals altijd – betrokken

in heel het proces. Maar een aantal daarvan, met name dan

vooral in de VS, keren zich tegen hervormingen.

‘Het is onaanvaardbaar dat multinationals de zwakheden in de

huidige regelgeving in hun voordeel kunnen aanwenenden om

de belastingdruk te verminderen, net op het moment dat andere

belastingbetalers steeds meer lasten moeten dragen waar ze niet

onder uit kunnen.’

Als het BEPS-actieplan aangenomen wordt, is het dan over en uit

met belastingplanning? 

Saint-Amans: Als BEPS slaagt, dan zal je een ommekeer zien in

de trend van belastingplanning – wat is uitgegroeid tot de stan-

daard voor veel bedrijven. In de zakenomgeving van vandaag zal

iedereen die iets betekent proberen zijn belastingdruk te verla-

gen door “dubbele niet-belastingregelingen” op te stellen (die

ertoe leiden dat bedrijven in twee verschillende landen tweemaal

géén belastingen betalen, nvdr). Morgen zal dit soort belasting-

planning een herinnering zijn. En ik ben er zeker van dat in deze

nieuwe wereld een beweging op gang zal komen in de richting

van een lagere algemene belasting voor bedrijven. Een nieuw en

meer ethisch belastingregime zal daaruit voortkomen.

En wat met Luxemburg? Hoe ziet u de toekomst van het Groot-

hertogdom en zijn belastingbeleid? 

Saint-Amans: Luxembourg is een van die kleine, open economieën

die een hoog competitieve omgeving aanbieden om investeringen

aan te trekken. Het land zit in hetzelfde schuitje als Ierland, Neder-

land en Zwitserland. Vast staat dat Luxemburg de reputatie heeft

van een zeer agressief beleid inzake belastingafspraken te voeren.

Maar het land is een partner in ons werk rond BEPS en werkt con-

structief mee. We hopen dat onze inspanningen zullen leiden tot

een verandering van die controversiële praktijken.

Andere landen zoals Zwitserland en Ierland hebben inzake her-

vormingen al de leiding genomen. Zwitersland deed dat door de

controversiële fiscale voordelen op kanton-niveau aan te pakken,

Ierland met de belofte om de “Double Irish” stop te zetten –

waardoor winsten naar buitenlandse belastingparadijzen konden

verhuisd worden. Nederland, dat eveneens agressieve belasting-

afspraken heeft, zal naar alle verwachting in 2015 veranderingen

aankondigen.

We zijn nog precies één week verwijderd van de G20-top in Aus-

tralië. Welke boodschap heeft u voor de wereldleiders? 

Saint-Amans: Het internationale belastingregime kan maar ver-

anderen wanneer er daarvoor sterke politieke steun bestaat. Het

is eenvoudigweg onaanvaardbaar dat multinationals de zwakhe-

den in de huidige regelgeving in hun voordeel kunnen aanwe-

nenden om hun belastingdruk te verminderen, net op het

moment dat andere belastingbetalers steeds meer lasten moeten

dragen waar ze niet onder uit kunnen.

Bedankt voor het gesprek. 

Bovenstaand gesprek is een vertaling van het interview dat de Franse

journaliste Anne Michel deed met Saint-Amans. © Le Monde / ver-

taling Kristof Clerix

4.5 Richard Brooks: ‘Belastingen zijn als 
een emmer’

door Minna Knus-Galán / ICIJ 

De Britse onderzoeksjournalist Richard Brooks speelde een be-

langrijke rol achter de schermen van #LuxLeaks. Brooks, auteur

van ‘The Great Tax Robbery’, schrijft voor het magazine Private
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Eye maar werkte vroeger als belastinginspecteur in de UK. Hij

was het die tijdens de ICIJ-ontmoeting in juni bij Le Soir tiental-

len onderzoeksjournalisten de complexe schema’s van Luxem-

burgse belastingafspraken helder uitlegde.

Wat dacht u toen u de 28.000 gelekte Luxemburgse documenten

voor het eerst onder ogen kreeg?

Brooks: Fantastisch – dat was mijn reactie. Want voor de eerste

keer ooit kreeg je [als buitenstaander] een inblik in de interne

keuken van Luxemburg als belastingparadijs. Dankzij het lek

kun je nu de belastingschema’s begrijpen die in Luxemburg wor-

den opgezet. Want dat is precies wat de documenten uitleggen:

hoe die schema’s werken.

Normaal gezien zouden bedrijven die informatie verborgen

willen houden, maar aangezien ze er de goedkeuring van de

Luxemburgse overheid voor vragen, leggen ze in de documen-

ten uit hoe het werkt. En dat is uitzonderlijk: dat de bedrijven

zélf uitleggen hoe ze hun belastingontwijking willen organi-

seren.

Door de enorme omvang van het lek leer je bovendien hoe main-

stream de praktijk in Luxemburg is.

Welk beeld van Luxemburg blijft bij u hangen nadat u die docu-

menten onder ogen heeft gehad?

Brooks: Ze bevestigen dat Luxemburg zich georganiseerd heeft

als een belastingparadijs voor bedrijven. Bovendien leggen de do-

cumenten bloot hoe dat precies in zijn werk gaat.

Een bedrijf heeft een ontmoeting met de belastingambtenaar in

Luxemburg, legt uit welk belastingschema het wil opzetten,

vraagt er de toestemming voor, en na nog een vergadering of

twee en een paar brieven wordt het hele opzet afgestempeld. Je

ziet duidelijk dat Luxemburg bedrijven helpt om belastingen in

andere landen te vermijden, en dat op een heel geheime manier.

Op welke schaal gebeurt dat?

Brooks: Wij hebben slechts documenten in handen afkomstig

van één belastingadviseur. Ik vermoed dat de andere grote advi-

seurs op een gelijkaardige manier te werk gaan. De precieze om-

vang daarvan ken ik niet, maar ik vermoed dat de schaal

vergelijkbaar is. En dan moet je weten dat de documenten

slechts slaan op een paar jaren; het is dus slechts een moment-

opname van wat er zich in werkelijkheid afspeelt.

De documenten in kwestie worden ‘confidentiële afspraken’, ‘voor-

afgaande beslissingen’ of ‘rulings’ genoemd. Leg eens uit wat dat

precies zijn.

Brooks: Ze beschrijven de schema’s die een bedrijf wil opzetten

om voordeel te halen uit een behulpzame interpretatie van de

Luxemburgse wet op de belasting van bedrijfsinkomsten.

Ze zijn nogal gecompliceerd; Luxemburg kan immers niet ge-

woon een heel laag belastingstarief hanteren en zeggen “Breng

je winsten maar naar ons, wij zullen ze niet belasten”, aangezien

het Groothertogdom lid is van de EU.

Luxemburg heeft belastingakkoorden met alle grote landen van

de EU, waardoor die geld belastingvrij laten binnenstromen.

Luxemburg moet dus een ogenschijnlijk verantwoordelijk land

zijn wat de belasting van bedrijfsinkomsten betreft. Daarom han-

teert het een belastingtarief van bijna 29%. Maar wat er dan ach-

ter de schermen gebeurt, is dat Luxemburg dat tarief slechts

toepast op een heel klein gedeelte van de winst – wanneer je

vreemde afspraken met Luxemburg maakt.

Wat is eigenlijk het grootste probleem met die rulings?

Brooks: Ze spelen landen tegen mekaar uit. Neem nu een geval

waarbij geld vanuit de VS Luxemburg binnenkomt in de vorm

van interestbetalingen op een lening. De Amerikaanse fiscus zal

dan toestaan dat die interesten mogen afgetrokken worden van

de winsten in dat land, waardoor de belastingen in de VS zullen

dalen. Eens het geld in Luxemburg aankomt – en gelet op de be-

lastingafspraken tussen landen die ervan uitgaan dat het geld be-

last zal worden in Luxemburg – blijkt echter dat doordat het door

een van die vreemde Luxemburgse structuren stroomt, het uit-

eindelijk nauwelijks belast wordt. En zo speel je het belastingsy-

steem van het ene land dus uit tegen dat van een ander land.

Andere landen sluiten toch ook zulke afspraken met bedrijven?

Brooks: Sommigen wel, ja. Nederland bijvoorbeeld biedt belas-

tingincentives aan voor inkomsten uit intellectuele eigendoms-

rechten. Maar Nederland is daar open over, zodat andere landen

kunnen zien wat er gebeurt. Het verschil met Luxemburg is dat

daar de belastingvoordelen die het aanbiedt niet publiek gekend

zijn. Bovendien zijn er heel veel verschillende. Het gaat niet om

schema’s die worden aangeboden om een bepaald type investe-

ring in het land aan te moedigen. Ze worden op maat gemaakt

van individuele bedrijven.

Je klopt aan, je zegt dat je die en die structuur hebt opgezet, je
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vraagt naar een zo laag mogelijke belasting van de inkomsten die

Luxemburg binnenkomen, en zij stemmen ermee in. En de eni-

gen die daarvan op de hoogte zijn, zijn de adviseurs van het be-

drijf en de Luxemburgse belastingadministratie. De landen die

hier geld bij verliezen, die weten het niet eens. Ze weten niet hoe

het systeem werkt.

‘Het fundamentele punt is niet aangepakt’

De gelekte documenten beslaan de periode 2008-2010. Is er sinds-

dien niets veranderd in Luxemburg? 

Brooks: Zeer weinig. Een groep binnen de EU heeft Luxemburg

onder de loep genomen. Er zijn wat verfijningen doorgevoerd.

Maar het fundamentele punt is niet aangepakt: dat je geld kan

binnenbrengen in Luxemburg, een van de structuren gebruikt,

en vervolgens nauwelijks belastingen betaalt op dat geld.

Luxemburg zelf gaat niet akkoord met het etiket van belastingpa-

radijs. 

Brooks: Dat verbaast me niets. Het is bijna het kenmerk van een

belastingparadijs, dat het defensief reageert wanneer je het een

belastingparadijs noemt.

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude

Juncker, is voormalig premier van Luxemburg. 

Brooks: Hij zat hier decennia bovenop. Juncker heeft Luxem-

burg zoals het nu is – een belastingparadijs – mee vormgege-

ven. Dat is natuurlijk de ultieme ironie, gezien de EU net dit

soort dingen moet aanpakken. Dat zal de komende jaren tot

een enorm conflict leiden. Want als Luxemburg tot hervormin-

gen gedwongen zal worden, dan zal het precies het systeem

moeten ten gronde richten waar Juncker jarenlang de baas over

is geweest.

Wat moet er nu gebeuren? Wat is de belangrijkste stap die nu

gezet moet worden?

Brooks: Op naar volledige transparantie, zodat we allemaal weten

wat er precies gebeurt. Want belastingen zijn zoals een emmer.

Er moet maar één gaatje in zitten en de emmer werkt niet meer.

En op dit moment zitten er honderden gaatjes in de emmer, en

iedereen probeert de emmer maar bij te vullen.

Bedankt voor het gesprek. 

Bovenstaande tekst is een vertaling en bewerking door Kristof Clerix

van het interview dat het Finse ICIJ-lid Minna Knus-Galán (Finnish

Broadcasting Company) deed met Richard Brooks.
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3.1. de Spoelberchs

Bronnen: rulings van het Bureau d’Impositions Sociétés 6 dd.

16.1.2008, 5.12.2008 en 28.1.2010, interview met een expert in-

ternationale belastingplanning, GoPress.be, bezoek aan Luxem-

burg op 11 en 12 september 2014, brief van Fons Mangen dd.

17.10.2014, e-mail van Marianne Amssoms dd. 20.10.2014, jaar-

rekeningen Vedihold 2008, 2009 en 2013, informatie uit het

Luxemburgse bedrijfsregister, www.europa.gi (de website van Eu-

ropa Trust Company, geraadpleegd via de WayBackMachine), ge-

sprek met verschillende fiscale experts die anoniem wensen te

blijven, en Jaarverslag 2013 AB Inbev.

3.2. Artal

Bronnen: GoPress, www.nasdaq.com, informatie verkregen via

het Luxemburgse bedrijfsregister, interview met een topexpert

fiscaliteit, aangetekende brief aan Anne Goffard dd. 10 oktober

2014, bezoek aan Luxemburg op 11 september 2014, Weight Wat-

chers Jaarverslag 2013, www.sec.gov.

3.3 Belgacom

Bronnen: voorpagina van PwC-brief aan de Luxemburgse belas-

tingoverheid dd. 30.7.2008, antwoord van minister van Over-

heidsbedrijven Steven Vanackere dd. 18.3.2009 op een

schriftelijke vraag van kamerlid Eric Thiébaut, antwoord van mi-

nister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte dd. 6.6.2008 op een

schriftelijke vraag van kamerlid Christian Brotcorne, antwoord

van Belgacom op een vraag van ICIJ België (oktober 2014), Fis-

cus claimt 69 miljoen euro van Belgacom (De Tijd, 28.11.2008),

Belgacom naar rechter tegen miljoenenclaim (De Tijd,

15.4.2009, Fiscus wil 21 miljoen van Belgacom (DS, 17.4.2008),

website Tango, jaarrekeningen Belgacom Invest 2006 en 2007.

3.4 Unibra

Bronnen: ruling van Bureau d’Impositions Sociétés 6 dd.

28.09.2009, e-mail van Christophe Thibaut dd 18.10.2014, jaar-

verslagen Unibra, jaarrekeningen Skol Development Afrika (ver-

kregen via het Luxemburgse bedrijfsregister), website Skol

International, website Unibra, De 200 rijkste Belgen van Ludwig

Verduyn, GoPress.be, bezoek aan Luxemburg op 11.9.2014 en in-

terview met een expert in internationale belastingplanning.

3.5 Lhoist

Bronnen: rulings van Bureau d’Impositions Sociétés 6 (dd.

14.5.09, 24.3.10, 02.9.10, 4.6.10, 2.9.10), analyse van de rulings

door een Belgische fiscaal expert die anoniem wenst te blijven,

informatie uit de bedrijfsregisters van Luxemburg, Hongkong en

Cyprus, jaarrekeningen Dolomies de Marche-les-Dames 2009,

bezoek aan Luxemburg op 11 september 2014, GoPress, Belga

24.6.09, l’Avenir 13.12.11, www.Lhoist.com, www.editus.lu en

mail van Lhoist-woordvoerder Jean Marbehant dd. 24.10.2014.

3.6 Accent Jobs

Bronnen: ruling van Bureau d’Impositions Sociétés 6 dd.

10.06.2009, GoPress.be, info over W.V. via LinkedIn, website

Accent Jobs, jaarrekeningen Accent Jobs, info over HRM Soft-

ware & IT SàrL en Accent Jobs for People SàrL via het Luxem-

burgse bedrijfsregister, jaarrekening 2012 Qissme SàrL,

Jaarverslag 2013 Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale

zaken, mail van Katrien Van Esser dd. 29.10.2014.

3.7 GBL

Bronnen: ruling van het Bureau d’Impositions Sociétés 6 dd.

15.7.2009, analyse van de ruling door een Belgische fiscaal  top-

expert, informatie uit de bedrijfsregisters van Luxemburg en Cu-

raçao, GoPress, jaarverslag GBL 2008 en 2013, jaarrekeningen

GBL R 2009, 2010, 2011 en 2012, telefoontje naar Abelag op 24

oktober 2014, DS 28.9.06, HbvL 21.04.08, website Abelag, web-

site Dassault Falcon (geraadpleegd via WayBackArchive) en richt-

lijn 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad.

3.8 Bank Degroof

Bronnen: ruling van het Bureau d’Impositions Sociétés 6 dd.

11.2.2009, interview met een expert internationale belastingplan-

ning, GoPress.be, bezoek aan Luxemburg op 11 en 12 september

5. Bronnenlijst
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2014, Jaarverslag Bank Degroof 2013, www.degroof.be, CV van

de Callataÿ op de blog van Bank Degroof en jaarrekeningen 2010

en 2013 van Banque Degroof Luxembourg.

3.9 Bedrijf X

Bronnen: ruling van Bureau d’Impositions Sociétés 6 dd.

18.03.2009, GoPress.be, vonnis door Handelsrechtbank van

V. dd. 9.3.2010 en 25.10.2010, CV van familielid B, de oprich-

tingsakte van Z geraadpleegd via het Luxemburgse bedrijfsre-

gister, interview met een expert internationale

belastingplanning, website van bedrijf X geraadpleegd via de

WayBackMachine, jaarrekeningen van bedrijf X, telefoonge-

sprek met de heer A op 27 oktober 2014, e-mail van de familie

B ontvangen op 28 oktober 2014.

Meer info op www.icij.org                                                                      Met dank aan Lars Bové en Xavier Counasse.
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� 2014
• november 2014: #LuxLeaks (Kristof Clerix / ICIJ)

• oktober 2014: Nog steeds gelukkig getrouwd? Een gouden bruiloft in

de ontwikkelingssamenwerking (Gijs Justaert)

• juli 2014: Wordt de geopolitieke kaart van het Midden-Oosten 

hertekend? (David Criekemans)

• juni 2014: We zijn allemaal verschillend. U ook? (Rachida Lamrabet)

• mei 2014: Gouden tijden voor de rijken? (Paul Krugman)

• apr 2014: Kunnen voorbehoedmiddelen de wereld redden? 

(Simon Calcoen)

• mrt 2014: Gaan de groeilanden een diepe duik tegemoet? 

(Pierre Salama)

• feb 2014: Buitenlandse berichtgeving is dood, leve de mondiale jour-

nalistiek? (Gie Goris)

• feb 2014: Is Afghanistan klaar voor 2014? (Thomas Ruttig)

• jan 2014: Ligt Pakistan op het Arabisch schiereiland? 

(Bruno De Cordier)

� 2013
• dec 2013: Schept microkrediet slechts een illusie van ontwikkeling?

(Milford Bateman en Ha-Joon Chang)

• sep 2013: Kan Afika zijn ontwikkeling zelf financieren uit hogere

belastingsopbrensten? (Mick Moore)

• jun 2013: Is uw gsm goud waard? 

• apr 2013: Wat weten we (niet) over het geweld in Oost-Congo? 

(Koen Vlassenroot, Steven Spittaels, Kris Berwouts en Nadia Nsayi)

• apr 2013: Bestaan de Zapatisten nog? (François Hautart)

• feb 2013: Kan rijst West-Afrika voeden?

(Saartje Boutsen en Jan Aertsen)

• feb 2013: Hoe komt het dat Afrika de Millenniumdoelstellingen niet

haalt? (Dimitri Van den Meerssche)

� 2012
• okt 2012: Genetisch gewijzigd voedsel als oplossing voor het honger-

probleem? (Hielke Van Doorslaer)

• sep 2012: Kan zwart-Afrika voedselzekerheid bereiken? (UNDP)

• sep 2012: What is the Rise of South-South relations about ? 

(Sanoussi Bilal)

• apr 2012: Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking? (PHOS)

• mar 2012: Brengen verkiezingen meer democratie in Congo? 

(Mieke Berghmans en Nadia Nsayi)

• mar 2012: Wat na Busan? (Bert Jacobs)

• mar 2012: Kan de politiek de ontwikkelingssamenwerking redden?

(Alex Duncan en Gareth Williams)

• feb 2012: Wordt het precariaat een nieuwe sociale klasse? 

(Guy Standing)

• feb 2012: Waarheen met de revoluties in Egypte en Syrië? 

(Brigitte Herremans, Pieter Stockmans en Majd Khalifeh)

� 2011
• nov 2011: Kan armoede overwonnen worden? 

(Abhijit Vinayak Banerjee en Esther Duflo)

• nov 2011: Is India goed bezig? (Jean Drèze en Amartya Sen)

• nov 2011: Een keerpunt voor sociale bescherming wereldwijd? 

(Gijs Justaert en Bart Verstraeten)

• okt 2011: Heeft ontwikkelingshulp zijn tijd gehad? (Marcus Leroy)

• okt 2011: 7 billion: development disaster or opportunity? 

(Hania Zlotnik and Fred Pearce)

• sep 2011: Erkenning van de Palestijnse staat: een game changer? 

(Brigitte Herremans)

• jun 2011: Een uitweg uit de nieuwe voedselcrisis? (Saartje Boutsen)

• mei 2011: Is het einde van de bevolkingsgroei werkelijk in zicht?

(Ronald C. Schoenmaeckers)

• apr 2011: Waarom gelijkheid beter is voor iedereen 

(Richard Wilkinson en Kate Pickett)

• mar 2011: Welke toekomst voor de ontwikkelingssamenwerking?

(Nemat Shafik)

• feb 2011: Realiteit of mythe? Minerale rijkdom als motor van het

geweld in het oosten van Congo (Rachel Perks en Koen Vlassenroot)

� 2010
• dec 2010: Heeft Congo kans van slagen? 

(Tom De Herdt, Kristof Titeca en Inge Wagemakers)

• nov 2010: Heeft de crisis het draagvlak van ontwikkelingssamenwer-

king ondermijnd? (Tom De Bruyn & Ignace Pollet)

• nov 2010: De laatste energiecrisis? Betekent piekolie het einde van de

homo Petroliensis? (Elias Verbanck)

• sep 2010: Wat doet China in Afrika en Latijns-Amerika? 

(John Vandaele & Marc Vandepitte)

• sep 2010: De millenniumdoelstellingen: wachten op de grote 

doorbraak? (Lonne Poissonnier & Rudy De Meyer)

• jun 2010: Hoe goed zijn Brazilië, China en India in 

armoedebestrijding? (Emiel Vervliet)

• mei 2010: Why is poverty a human right crisis? 

(Irene Khan and Steven Vanackere)

• mei 2010: Wat is nu eigenlijk goed bestuur? (Emiel Vervliet)

• apr 2010: Is er Apartheid in het Heilige land? (Korneel De Rynck)

• mar 2010: Water zonder grenzen? Het regionaal belang van het

Afghaanse water (Benjamin Sturtewagen)

• feb 2010: Wat met de Cubaanse revolutie na Fidel Castro? 

(Marc Vandepitte)

• feb 2010: Leidt klimaatverandering tot oorlogen? 

(Harald Welzer en Jamie Shea)

• jan 2010: Mogen we nog dieren eten in tijden van klimaat- en 

voedselcrisis? (Jonathan Safran Foer en Louise Fresco)

reeds verschenen mo*papers
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� 2009
• nov 2009: Spionage in het hart van Europa? (Kristof Clerix)

• nov 2009: Hebben de ngo’s hun ziel verkocht aan de minister van

Ontwikkelingssamenwerking? (Jean Reynaert en Patrick Develtere)

• okt 2009: Chaos in Afghanistan en Pakistan? 

(Ahmed Rashid en Jef Lambrecht)

• sep 2009: De ‘Gele Reus’ in ademnood? (Samia Suys)

• sep 2009: Is ontwikkelingshulp verantwoordelijk voor de armoede in
Afrika? (Dambisa Moyo en Kumi Naidoo)

• jul 2009: Is dit de nieuwe kolonisering? (International Food Policy
Research Institute, The Economist, vertaling Emiel Vervliet)

• jun 2009: Kan de G20 de wereld redden? (Emiel Vervliet)
• apr 2009: Hoezo, vrije meningsuiting? 
(Ruddy Doom en Sofie Van Bauwel)

• mar 2009: Hebben financiële speculanten 120 miljoen mensen
honger laten lijden? (Peter Wahl, vertaling en samenvatting door
Emiel Vervliet) 

• mar 2009: What is the status of human rights in Iran? 
(Shirin Ebadi)

• feb 2009: Hoe zien wij Gaza? (Ruddy Doom en Simone Korkus)

� 2008
• dec 2008: Wat is waardig werk? (Emiel Vervliet)
• nov 2008: Betalen de armen de prijs van een slecht beleid? 
(Saar Van Hauwermeiren)

• okt 2008: Hoeveel armen zijn er nu eigenlijk? (Emiel Vervliet)
• okt 2008: Blinkt alle goud? (Catapa)
• jul 2008: Door welke lens kijken wij naar China? (Kristof Decoster)
• jun 2008: Heeft Congo iets aan zijn mijnen? (Raf Custers)
• jun 2008: Wie zorgt er voor een échte groene revolutie? 
(Jan Aertsen en Dirk Barrez)

• mei 2008: Kan onverschilligheid dodelijk zijn? (Forum for African
Investigative Reporters, vertaling en samenvatting: Emiel Vervliet)

• mar 2008: Levert de traditie de oplossing? (Bert Ingelaere)
• feb 2008: Kunnen boeren de wereld redden? (Saartje Boutsen)
• jan 2008: Neemt de inkomensongelijkheid in de wereld toe of af?
(Emiel Vervliet)

� 2007
• dec 2007: Waar de kassa altijd rinkelt? (Internationaal Vakverbond,
vertaling: Emiel Vervliet)

• dec 2007: Is er leven na Kyoto? (Simon Calcoen, Peter Tom Jones,
Edith Vanden Brande en Alma De Walsche)

• okt 2007: Zijn de EPA’s levensgevaarlijk? (Marc Maes)
• sep 2007: Ligt de Afrikaanse hemel in Barcelona? 
(Roos Willems, vertaling: Emiel Vervliet)

• jun 2007: Hoe erg is het klimaat eraan toe? 
(IPCC, vertaling: Emiel Vervliet)

• jun 2007: Redt de minister van Financiën het klimaat? 
(Aviel Verbruggen, vertaling: Emiel Vervliet)

• jun 2007: Viva el populismo? 
(Emiel Vervliet en Alma De Walsche)

• mar 2007: Veertig jaar bezetting - Hoe lang nog? 
(Ludo De Brabander & Brigitte Herremans)

� 2006
• dec 2006: Hoe geglobaliseerd is de islam? (Olivier Roy)
• dec 2006: Zit de Congolese toekomst in de grond? 
(Sara Frederix en John Vandaele)

• nov 2006: Helpt onze hulp tegen honger? 
(Saartje Boutsen en Jan Vannoppen)

• nov 2006: Wil China de wereld overheersen? (Jonathan Holslag)

Al deze MO*papers kunnen gratis gedownload worden op www.MO.be/papers


