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Betreft: EU Corporate Tax Reform Package 

 

 

Geachte leden van de Commissie, 

 

Bijgaand ontvangt u het commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse 

Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) op de voorstellen van de Europese Commissie 

betreffende richtlijnen voor een Common (Consolidated) Corporate Tax Base, Double 

Taxation Dispute Resolution Mechanisms en een aanpassing van de Anti Tax Avoidance 

Directive (ATAD) voor hybrid mismatches met derde landen (hierna: de Europese 

voorstellen).  

 

De Commissie Wetsvoorstellen is samengesteld uit deskundige belastingadviseurs en 

wetenschappers, werkzaam in de praktijk en academische wereld. De commissie beoordeelt 

voorstellen vanuit een wetstechnische invalshoek. Het commentaar is derhalve objectief van 

aard en geschikt als referentiemateriaal, onafhankelijk van politieke opvattingen over de 

voorstellen. Dat oordeel is immers aan u. 

 

De Europese voorstellen zijn tevens beoordeeld door de NOB Kerngroep Nederland 

Investeringsland. De Kerngroep is vanuit de Orde de denktank en gesprekspartner voor een 

diversiteit aan onderwerpen op het gebied tax policy, op het snijvlak van de fiscaliteit en de 

Nederlandse economie. De Kerngroep hanteert hierbij als uitgangspunt dat (nieuw) beleid 

geen onbedoelde negatieve gevolgen mag hebben voor het investeringsklimaat en moet leiden 

tot meer werkgelegenheid en economische groei voor Nederland. Dit geldt zowel voor banen 

in het MKB als bij multinationale ondernemingen. 

 

De Orde concludeert dat de Europese voorstellen negatief uitpakken voor het Nederlandse 

investeringsklimaat. In deze brief lichten wij deze gevolgtrekking nader toe, ter aanvulling op 

het wetstechnische commentaar.  
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Achtergrond 

 

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse 

bedrijven  als vestigingsplaats voor hun Europese activiteiten. In- en rondom de 

havengebieden van Terneuzen en Rotterdam streken diverse grote Amerikaanse bedrijven 

neer. In de jaren ’80 volgden Japanse bedrijven met hun eerste Europese vestigingen rondom 

Schiphol, en sinds de tweede helft van de jaren ’90 vinden ook veel Amerikaanse 

technologiebedrijven hun weg naar de regio Amsterdam. De laatste jaren komen daar steeds 

vaker regionale (hoofd)kantoren van snel groeiende Chinese en Taiwanese multinationals bij. 

De buitenlandse bedrijven vestigen zich inmiddels door heel Nederland. Een bonte 

verzameling bedrijven met als gemene deler dat zij alle in ons land investeren vanwege de 

excellente Nederlandse infrastructuur (“gateway to Europe” in vele opzichten), onze 

talentvolle meertalige bevolking, traditioneel stabiele en betrouwbare overheid en onze 

blijvende focus op innovatie en goede fiscale wet- en regelgeving. De aanwezigheid van deze 

bedrijven maakt Nederland, ondanks de kleine afmetingen, tot de meest concurrerende 

economie van de EU (Global Competitiveness Report 2016, World Economic Forum).  

 

Groei van de Nederlandse economie, werkgelegenheid en welvaart 

 

De bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid van buitenlandse bedrijven is 

groot. Het CBS becijferde dat buitenlandse bedrijven bijna 20 procent van de Nederlandse 

werkgelegenheid creëren, en zelfs 30 procent van de salariskosten in Nederland voor hun 

rekening nemen. Daarnaast zijn de buitenlandse bedrijven verantwoordelijk voor een 

belangrijk deel van de omzet van het MKB in Nederland (Internationaliseringsmonitor 2015 - 

derde kwartaal, CBS). 

 

Bovendien groeit het relatieve belang van de buitenlandse bedrijven in de Nederlandse 

economie. De omzet en werkgelegenheid in Nederland van deze bedrijven nemen harder toe 

dan bij binnenlandse bedrijven (CBS, mei 2016). Tussen 2010 en 2013 stegen de omzet en 

werkgelegenheid van deze buitenlandse bedrijven gezamenlijk met respectievelijk 17,2 en 6,4 

procent. Dat is fors meer dan de omzet (+8,6 procent) en werkgelegenheid (+0,5 procent) van 

alle bedrijven in Nederland samen. Uit de bijlage bij dit nieuwsbericht van het CBS blijkt 

zelfs dat de werkgelegenheid bij buitenlandse bedrijven in de periode 2008-2014 met 85.000 

banen is toegenomen, en bij Nederlandse bedrijven met bijna 400.000 banen is afgenomen. 

Het is daarom van groot belang dat Nederland buitenlandse bedrijven blijft aantrekken en 

daarbij ook blijft inzetten op hoogontwikkelde fiscaal instrumentarium, dat immers is 

afgestemd op het karakter van Nederland als handelsland.  

 

Voorstellenpakket van de Europese Commissie voor een CCTB en een CCCTB 

 

Tegen deze achtergrond, zouden de voorstellen voor een Common Corporate Tax Base en 

een Common Consolidated Corporate Tax Base voor Nederland zeer nadelige gevolgen 

kunnen hebben. 

 

De eerste stap die de Europese Commissie voorstelt, is vergaande harmonisering van de 

grondslag van de winstbelasting (CCTB). Dit leidt ertoe dat de nationale wetgever niet langer 

ad hoc kan reageren op budgettaire, fiscale of bijvoorbeeld geopolitieke ontwikkelingen. Ten 

aanzien van het aantrekken van buitenlandse investeringen, is bij aanname van een CCTB het 
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eigen fiscale beleidsinstrument niet langer beschikbaar. Iedere toekomstige wijziging van de 

regelgeving behoeft daarna de toestemming van alle andere EU lidstaten. 

 

Deze uitkomst is negatief voor de Nederlandse economie. Het Nederlandse fiscale 

vestigingsklimaat is een belangrijke factor bij investeringsbeslissingen en een klein land met 

een grote, open economie moet haar fiscale regelgeving op die feiten kunnen (blijven) 

afstemmen. Als Nederland en de andere EU-lidstaten hun individuele profielen verliezen 

door de adoptie van een CCTB, zullen de omringende landen buiten de grenzen van de 

Europese Unie (het Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland) maximaal profiteren van de 

starre Europese grondslagregels.  

 

In het geval van Europese harmonisatie van de belastinggrondslag is de kans bovendien zeer 

aanzienlijk dat buitenlandse bedrijven voortaan kiezen voor een hoofdkantoor in een 

Europees land met een grotere thuismarkt. Dit geldt in het bijzonder voor Europese bedrijven 

die in Nederland gevestigd zijn: Nederland immers heeft een kleine thuismarkt. Daarmee zou 

Nederland meer dan 500.000 banen kunnen verliezen (Internationaliseringsmonitor 2015 - 

derde kwartaal, CBS). 

 

Onder een CCTB zal door het wegvallen van enkele bestaande fiscale faciliteiten de 

belastingdruk in Nederland toenemen. Het enige instrument dat overblijft, is het tarief voor de 

vennootschapsbelasting, dat fors omlaag zou moeten om de hogere belastingdruk op te 

vangen en te voorkomen dat bedrijven in fiscaal goedkopere (buur)landen hun toevlucht 

nemen, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van dien.  

 

Overigens wil de Orde uw Commissie hierbij in overweging geven om de verlaging van het 

vennootschapsbelastingtarief te koppelen aan het bieden van werkgelegenheid. Dit zou 

kunnen door het invoeren van een loonbelastingcredit: naar mate een bedrijf meer 

werknemers in dienst neemt en loonbelasting voor hen afdraagt, draagt het bedrijf meer bij 

aan de Nederlandse schatkist en kan voor dat bedrijf de vennootschapsbelasting omlaag. 

 

De volgende stap die de Commissie voorstelt, is consolidatie (CCCTB) 

 

Het belangrijkste bezwaar ter zake van CCCTB betreft de voorgestelde verdeelsleutel. 

Daarover heeft het parlement in 2011 reeds een gele kaart getrokken, niet in de laatste plaats 

vanwege de substantiële negatieve impact op het bruto nationaal product. De 

berekeningswijze is in het thans voorliggende voorstel niet wezenlijk anders. Landen met een 

traditionele economie en grote thuismarkt zijn onder de CCCTB nog steeds in het voordeel en 

de verdeelsleutel zal daarmee leiden tot uitkomsten die in strijd zijn met het uitgangspunt van 

het BEPS project dat de winst moet worden belast op de plek waar de waarde wordt 

toegevoegd. Met deze zogenaamde ‘formulary apportionment’ benadering verlaat de 

Europese Commissie de verrekenprijsregels van de OESO, die wereldwijd als standaard 

worden gehanteerd. Dit is in het bijzonder schadelijk voor ons land, nu een groot deel van de 

buitenlandse investeringen in Nederland voortkomt uit de Verenigde Staten (VS – 

Amerikaanse bedrijven zijn goed voor 214.000 banen in ons land – CBS juli 2014) en juist de 

VS zijn een grote promotor van deze OESO-regels.  

 

Doordat Europese voorstellen tot op grote hoogte afscheid nemen van de 

verrekenprijsafspraken binnen de OESO, ontstaan tevens onherroepelijk juridische geschillen 

over verdeling van heffingsrechten. De Europese voorstellen tot geschilbeslechting bieden 
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daarbij helaas geen afdoende oplossing. Zeker niet in relatie tot investeerders van buiten de 

EU. De 'alleingang' van Europa zou mogelijk ook enkele grote Aziatische landen kunnen 

inspireren tot soortgelijke acties; alsdan zal de discussie over welk land de winst mag 

belasten alleen maar toenemen. Daarbij valt Nederland uit de boot. 

 

Voorstel van de Europese Commissie voor het aanpakken van hybride mismatches 

 

De Europese Commissie wil de EU-lidstaten verplichten om hybride mismatches tegen te 

gaan, omdat deze kunnen leiden tot dubbele niet-belasting en tot een lagere belastingdruk op 

bedrijfswinsten van multinationals. Een lage belastingdruk kan echter ook worden bereikt 

door winsten te ‘laten neerslaan’ in landen met een laag nominaal belastingtarief (VK, 

Ierland, Letland, Zwitserland, Singapore). Landen met een relatief hoog nominaal tarief, 

zoals Nederland en België, maar ook bijvoorbeeld Frankrijk, vissen achter het net, indien niet 

tegelijkertijd maatregelen worden voorgesteld over het (minimum)tarief. Landen met een (te) 

laag tarief behalen dan een zeer significant voordeel in de strijd om internationale 

investeringen.  

 

Nu er in Nederland nog geen redelijk alternatief voor deze hybrid mismatch structuren 

beschikbaar is en er ook nog geen concrete voorstellen zijn om het Nederlandse 

vennootschapsbelasting tarief (substantieel) aan te passen, is het beslist noodzakelijk om de 

voorgestelde anti-hybrid maatregelen goed tegen het licht van de blijvende 

beleidsconcurrentie binnen de EU te houden. De Orde pleit daarom voor een ruime 

overgangstermijn, zodat Nederland haar fiscale wetgeving op orde kan brengen om het 

mogelijk vertrek van buitenlandse bedrijven en verlies van werkgelegenheid tegen te gaan. 

 

Ten slotte dient Nederland oog te hebben voor de (fiscale) ontwikkelingen in de VS 

  

Het is bekend dat de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump international tax 

reform zeer hoog op zijn prioriteitenlijst heeft staan. Zo wil Trump een einde maken aan ‘tax 

deferral’ en daarmee hybride structuren aanpakken, alsook het tarief van de winstbelasting 

(35 procent) aanzienlijk verlagen, naar verluidt tot 15 procent. Trump wil daarmee ook een 

groot deel van de werkgelegenheid van Amerikaanse bedrijven terughalen naar de VS. Met 

een dergelijke substantiële verlaging van het vennootschapsbelasting tarief zal de VS zich 

met succes in de strijd om (het terughalen van) buitenlandse investeringen kunnen mengen. 

Door de Amerikaanse belastingplannen zal de behoefte aan hybride en deferral structuren 

naar verwachting sterk afnemen. 

 

De voorstellen van de Europese Commissie hebben belangrijke gevolgen voor Amerikaanse 

bedrijven die in de EU actief zijn alsmede voor de belastingopbrengsten van de Amerikaanse 

fiscus. Het is daarom verstandig om gepaste terughoudendheid in acht te nemen, zowel door 

Nederland als door de EU-lidstaten als collectief handelsblok. 

 

Conclusie 

 

Uit het voorgaande volgt dat Nederland geen economisch belang heeft bij de harmonisatie 

van belastingwetgeving langs de ingezette lijn van de Europese Commissie. Integendeel, de 

door de Europese Commissie voorgestane harmonisatie zal uiteindelijk ten koste gaan van de 

beleidsvrijheid die nodig is om investeerders aan te trekken en te behouden en om te kunnen 

reageren op wijzigende economische omstandigheden. Dit geldt overigens niet alleen voor 
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Nederland, maar voor alle kleinere lidstaten, zeker staten met een relatief hoog 

vennootschapsbelasting tarief. 

 

De CCTB en CCCTB kunnen daarmee een gevaar opleveren voor werkgelegenheid in 

Nederland, omdat een terugloop van buitenlandse investeringen ook daadwerkelijk minder 

werk betekent. Niet in de laatste plaats voor het MKB. 

 

Tot nader toelichting gaarne bereid. 

 

Namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, 

 

 

 

Bartjan Zoetmulder  Robert van der Jagt 

 

 

 

 

Voorzitter NOB Kerngroep Voorzitter Commissie Wetsvoorstellen 

Nederland Investeringsland 




