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de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 

Inbreng NOB bijeenkomst `Dialoog aanpak belastingontwijking' Ministerie van Financien —
12 april 2018 

Allereerst willen we de Staatssecretaris danken voor de uitnodiging aan de NOB. Zoals 
bekend draagt de NOB al meer dan 25 jaar bij aan het wetgevingsproces in brede zin door het 
leveren van wetscommentaar, maar de NOB stelt ook graag haar kennis ter beschikking als 
het gaat om toekomstige wetgeving. Met alles wat op Nederland of komt uit Brussel en Parijs 
hebben we het daar op dit moment behoorlijk druk mee. In onze bijdragen richten we ons op 
het belang van rechtszekerheid, rechtsbescherming, uitvoerbaarheid en de gevolgen ervan 
voor het Nederlands vestigingsklimaat. 

In zijn brieven van 23 februari jl kiest staatssecretaris Snel een duidelijke koers als het gaat 
om de aanpak van belastingontwijking. Wij zijn binnen NOB nog in gesprek over de brieven 
en zullen op diverse onderdelen zeker nog met een nadere reactie komen, maar die laten we 
ook graag afhangen van de nadere uitwerking van de voorstellen. Vandaag willen wij het 
hebben over het Nederlands vestigings- en investeringsklimaat en de rol die fiscaliteit daarin 
speelt. 

Duidelijkheid, voorspelbaarheid en stabiliteit van de fiscale wetgever zijn belangrijke 
elementen van een aantrekkelijk en resultaatgericht vestigingsklimaat. De doelstellingen van 
het regeerakkoord waarbij belastingontwijking wordt aangepakt en geinvesteerd wordt in een 
aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat onderschrijven wij als NOB geheel. 

Na jaren van internationaal debat over belastingontwijking, is het tijd voor implementatie van 
de aangenomen voorstellen. Wie terugkijkt ziet [slide] dat er heel veel besloten is, wie vooruit 
kijkt realiseert zich dat het post-BEPS en post-ATAD tijdperk er nu echt aankomt, al is er nog 
zeker twee jaar nodig van straf doorwerken aan het finaliseren van de wetgeving. We zullen 
daarom ook pas vanaf 2019 de echte impact gaan zien van de genomen maatregelen. 

In dat kader komt de vraag op hoe de Nederlandse economie concurrerend blijft in de 
dynamische omgeving, waarbij andere landen ook aan hun positie denken, technologie steeds 
belangrijker wordt en fysieke grenzen doorbroken worden, maar waar ook nieuwe grenzen 
worden getrokken. Anders gezegd, hoe ziet het Nederlandse vestigings- en 
investeringsklimaat er over een jaar of twee uit? Nederland doet het nu goed. In veel 
internationale vergelijkingen komt onze economie tevoorschijn als toonaangevend, modern, 
dynamisch, en steeds meer gedigitaliseerd. Die goede positie moeten we zien te behouden, 
maar, zoals gezegd, de concurrentie zit niet stil. 

Waarom is de concurrentiepositie van Nederland van belang voor dit debat over 
belastingontwijking? Omdat fiscaliteit nu eenmaal een belangrijke factor is in het kader van 
de keuze waar een bedrijf (of persoon) zich wil vestigen of gevestigd wil blijven of waar deze 
investeringen wil doen. Welke koers er fiscaal ook gevaren wordt, belastingen zijn van 
invloed op het vestigings- en investeringsklimaat. Net  zoals belastingen een factor kunnen 
zijn in de duurzaamheids- en vergroeningsagenda van het kabinet. In het debat over 
belastingontwijking en de maatregelen die in dat kader genomen worden, moet dus ook 
nagedacht en gesproken worden over de invloed van deze maatregelen op de economie en 
werkgelegenheid die zowel het grootbedrijf als het MKB te bieden hebben. 
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Telkens weer wordt de reputatie van Nederland ter discussie gesteld. Om daaraan het hoofd te 
bieden stelt de staatssecretaris voor om te ervoor te kiezen om meer te doen dan op basis van 
de nieuwe internationale regels nodig is. 

Natuurlijk is de Nederlandse fiscale reputatie belangrijk. Kritiek moet serieus worden 
genomen. Maar niet alle kritiek is terecht en vaak is deze ingegeven door andere motieven 
dan de zuiverheid van de fiscaliteit. Zoals de angst voor effectieve beleidsconcurrentie tussen 
landen. Die heeft altijd bestaan en zal ook altijd voortbestaan. Nederland heeft van oudsher 
een aantrekkelijk internationaal economisch klimaat, wat heeft geleid tot de vestiging van veel 
internationale bedrijven met alle voordelen van dien. Door de inspanningen vanuit Brussel om 
lidstaten te beperken in het bedrijven van effectieve belastingpolitiek wordt juist Nederland 
fiscaal in de hoek gedreven. 

Als vanuit reputatieoverwegingen gekozen wordt voor een benadering waarbij het 
Nederlandse kabinet verder gaat dan volgens internationale regelgeving geboden is, dient men 
zich te realiseren dat die keuze naar verwachting een negatieve impact zal hebben op het 
Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat. De NOB zal uiteraard elke politieke keuze 
respecteren, maar de NOB is ook van mening dat bij het maken van een politieke keuze alle 
elementen meegewogen moeten worden. De NOB kan zich niet aan de indruk onttrekken dat 
de potentiele invloed van de voorgestelde maatregelen op de Nederlandse economie tot nog 
toe onderbelicht is gebleven. 

Nederland heeft als van oudsher internationaal handelsland belang bij een open internationale 
economie. Dat wordt eens te meer onderstreept door de nog niet duidelijke, maar zeker 
aanzienlijke gevolgen van de Brexit en ook door de effecten van de Amerikaanse 
belastinghervormingen, die langzaam zichtbaar worden. De open houding van Nederland 
heeft geleid tot veel buitenlandse investeerders, groot en klein, die hetzij alleen in Nederland 
zelf investeren danwel via Nederland in derde landen investeren. The Gateway to Europe 
noemen we onszelf maar wat graag, nu ook weer in de Brexit discussie. Daarvoor waren de 
fiscale kroonjuwelen, zoals een goede deelnemingsvrijstelling, een mooi verdragen netwerk, 
geen bronbelasting op rente en royalty's en zekerheid vooraf, tot nu toe altijd de leidraad. 

Indien Nederland gebruikt wordt als platform om in derde landen te investeren bestaat echter 
ook het risico dat misbruik gemaakt van de Nederlandse fiscale kroonjuwelen. En dat schaadt 
ook andere bedrijven. We kunnen ons daarom heel goed vinden in beleid dat gericht is op het 
ontmoedigen van bedrijven die Nederland alleen als doorstroomland gebruiken en niet de 
intentie hebben daadwerkelijk te investeren in Nederland. Het zijn vooral die 
vennootschappen die Nederland op de verkeerde lijstjes doen belanden en die in de 
statistieken leiden tot naar verhouding hoge 'Foreign Direct Investments' (FDI's), terwijl het 
lang niet altijd om reele investeringen gaat. De nieuwe anti-misbruikbepalingen in de EU 
richtlijnen en verdragen, aanpassing van de substance eisen en de uitwisseling van informatie 
over de mate van aanwezigheid in Nederland zullen het grootste deel van het werk in de strijd 
tegen de brievenbusmaatschappijen echter al doen. Als het kabinet van mening is dat nog 
meer moet gebeuren, zoals het invoeren van conditionele bronbelastingen op rente en 
royalty's, dan zou tevens in overweging genomen moeten worden om het bouwen van 
substance in Nederland en verzorgen van werkgelegenheid expliciet te belonen. Daartoe heeft 
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de NOB in het verleden diverse voorstellen gedaan, waar we graag ook met deze 
staatssecretaris over van gedachten willen wisselen. 

Nederland moet dus om zijn reputatie denken, maar ook om zijn welvaart en 
werkgelegenheid. Die laatste twee waarden, die Nederland doorgaans zo uitstekend behartigt, 
en die ook duidelijk verankerd zijn in het regeerakkoord, horen wat de NOB betreft ook 
betrokken te worden bij het beoordelen van de afzonderlijke maatregelen zoals voorgesteld in 
de brieven van 23 februari. 

Kortom, het is goed om belastingontwijking aan te pakken, bedrijven met substance te 
verwelkomen en koesteren en de EU-maatregelen over te nemen op een manier die recht doet 
aan de positie van Nederland in de internationale economie. Tegelijkertijd moet het kabinet 
zich realiseren dat verdergaande maatregelen dan binnen EU of OESO verband afgesproken 
een negatieve impact kunnen hebben op het Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat. 
Het verdient derhalve aanbeveling dat de aangekondigde maatregelen tegen dit licht worden 
gehouden. 

Deelnemers bijeenkomst namens NOB: 

Stephen Brunner (voorzitter NOB Kerngroep Nederland Investeringsland) 
Bartjan Zoetmulder 
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