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Bartjan Zoetmulder, NOB-voorzitter en partner bij Loyens b Loeff: 

Betastingen zijn te belangrijk 
om ze puur politiek te maken' 
Het moet allemaal anders. Daarover is iedereen in de fiscaliteit het 
wel zo'n beetje eens. Het bestaande stelsel is onoverzichtelijk, on-
duidelijk en niet altijd eerlijk. Het moet op de schop, er moet een an-
dere belastingmix komen, waarin iedereen profiteert van Nederland 
als 'gateway' van Europa. Klinkt goed, maar waar begin je en hoe doe 
je het? 'Nederland is sociaal, groen, innovatief en internationaal, 
aldus Bartjan Zoetmulder, voorzitter van de NOB en partner bij Loy-
ens b Loeff. In deze editie van Belasting Magazine legt hij uit hoe die 
kwaliteiten kunnen terugkomen in een nieuw belastingstelsel. 

Vanwaar deze bouwstenen? 
'De bouwstenen zijn aangedragen tijdens een startbijeenkomst 
'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel', die werd gehouden 
op 1 juli 2019 op het Ministerie van Financier). De bijeenkomst 
had als thema dat het belastingsysteem in de loop der tijd on-
waarschijnlijk ingewikkeld is geworden, enerzijds door wensen 
vanuit de Tweede Kamer op deelonderwerpjes en anderzijds 
door een opeenstapeling van antimisbruikregels. Er waren veel 
stakeholders aanwezig en twaalf daarvan waren uitgenodigd om 
een pitch te houden. lk heb namens de NOB een pitch gehouden 
over de mogelijkheden voor een nieuw belastingstelsel.' 

Welke rot speelt de NOB in het meedenken over een 
nieuw belastingstelsel? 
'Sinds ik in 2018 aantrad als voorzitter zijn we de NOB meer 
gaan positioneren als brede fiscale denktank. Belastingen zijn de 
afgelopen jaren een steeds belangrijker politiek item geworden. 
Er wordt heel veel over gesproken, maar een goed begrip van de 
onderliggende feiten ontbreekt doorgaans. Belangrijke vragen 
zijn: waarom heb je als land een bepaald fiscaal stelsel, wat wil 
je ermee bereiken, hoe doen andere landen het, is er maar een 
weg of zijn er meer wegen om een doel te bereiken, en wat zijn 
de voor- en nadelen daarvan. Binnen de NOB zijn er veel mensen 
met goede ideeen over hoe een fiscaal systeem of bepaalde on-
derdelen daarvan eruit zouden kunnen zien. Wij willen die ideeen 
meer gaan ontsluiten. Daarom hebben we aan onze vaktechni-
sche secties en commissies, onze kerngroepen vestigingsklimaat 
en rechtszekerheid & rechtsbescherming, bedrijfsfiscalisten en 
jonge fiscalisten, de vraag voorgelegd welke thema's we als NOB 
op de agenda zouden moeten zetten.' 
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Wit de NOB zich meer met de fiscale politiek gaast 
bemoeien? 
'De NOB bedrijft zelf geen politiek, maar wil de politiek graag 
voorzien van keuzes, feiten en elementen die van belang zijn 
voor het nemen van beslissingen waar het gaat om een nieuw 
fiscaal stelsel. De NOB Levert at jaren commentaar op wetsvoor-
stellen, maar dan is een belangrijk deel van het politieke proces 
al voorbij. Je reageert dus altijd op lets wat er al ligt, terwijl er 
al heel tang fundamentele discussies worden gevoerd. Juist 
daar kan de NOB een bijdrage leveren. Nieuwe fiscale wetge-
ving moet behalve op inhoud ook op uitvoerbaarheid worden 
getoetst. Dat kan je niet in splendid isolation bedenken. Je moet 
daar altijd fiscaal deskundigen en mensen met echte praktijker-
varing bij betrekken, anders krijg je uitvoeringsproblemen. De 
NOB vindt dat wat niet kan worden uitgevoerd ook niet moet 
worden ingevoerd. Maar het mag ook niet zo zijn dat een wet 
waar alle partijen voor zijn niet wordt ingevoerd omdat er tech-
nologische belemmeringen zijn.' 

Doel je op de voortdurende IT-problemen bij de 
Belastingdienst? 
'De IT-systemen bij de Belastingdienst lijken verouderd en on-
stabiel, waardoor de staatssecretaris steeds vaker aangeeft dat 
wetswijzigingen en overgangsrecht niet meer kunnen worden 
geImplementeerd. Neem de regeling van de hypotheekrente-
aftrek, een gedrocht met allerlei verschillende systemen naast 
elkaar die in het aangiftesysteem moeten worden verwerkt. 
Dat kent een verzadigingspunt. Of zoiets relatief simpels als de 
erf- en schenkbelasting: de computers van de Belastingdienst 
stopten er gewoon mee. Het systeem als geheel is te ingewikkeld 
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geworden. Daarnaast schijnen er voor ongeveer elk belasting-
middel IT-systemen naast elkaar te werken. In een ideate wereld 
zou je een hard reset moeten uitvoeren, en opnieuw moeten 
gaan nadenken over de inrichting van het fiscale systeem en de 
technologische ondersteuning daarvoor.' 

Uit een dit jaar gehouden enquete onder NOB- en 
RB-leden is gebleken dat de gebrekkige commu-
nicatie een groot probleem vormt. Kan dat in de 
IT-steer worden opgelost? 
'Omdat de IT bij de Belastingdienst niet op orde is kan er ook 
qua communicatie niet veel worden gefaciliteerd, waardoor veel 
dingen handmatig moeten gebeuren. Het argument is veiligheid, 
maar er zijn allerlei bedrijven in de markt die volledig zijn geac-
crediteerd door de overheid en de EU, die systemen aanbieden 
waarmee beveiligd online kan worden gecommuniceerd. De 
aanschaf daarvan zou een belangrijke stap zijn, omdat afstem-
ming met een inspecteur online, via e-mail of andere tools wordt 
vergemakkelijkt. Nu is de communicatie met de Belastingdienst 
onwaarschijnlijk ouderwets. Door dit met voorrang aan te pak-
ken maak je bij de inspecteur tijd vrij voor de ingewikkelder 
vraagstukken.' 

In hoeverre speelt de politiek een rol bij de IT-pro-
blematiek? 
'Geen enket onderwerp in de beleidsvorming in Den Haag is zo 
vaak aan verandering onderhevig als de fiscaliteit. Ons groot-
ste bezwaar op dit moment is dat er in de politiek op zo veel 
verschillende gedachten wordt gehinkt en dat er ontzettend veel 
ongeduld is. De politiek springt doorlopend naar nieuwe ideetjes 
die moeten worden omgezet in regelgeving, gepaard met de 
nodige overgangsregels. Dan loop je vanzelf tegen IT-problemen 
aan. Neem de vennootschapsbelasting, die moet in stapjes 
worden verlaagd naar 20,5 procent. Daarvan wordt nu gezegd: 
misschien moesten we het toch maar niet doen. Dat is behoor-
lijk rommelig. Als je een beslissing neemt, hou het daar dan 
gewoon een tijdje bij, en stet het niet een half jaar later alweer 
ter discussie. Voer een beleidspauze in. Nederland wit graag aan 
klimaatdoelstellingen voldoen. Dat gebeurt momenteel door de 
introductie van nieuwe belastingen in het klimaatakkoord. Maar  

is dat de beste weg? Misschien hebben andere landen andere 
oplossingen. Als je gaat nadenken over nieuwe wetgeving voor 
een probleem zou je eerst onderzoek moeten doen naar hoe 
andere landen het hebben opgelost. De NOB kan een bijdrage 
leveren aan rechtsvergelijkend onderzoek op dit terrein.' 

Waar moet je beginnen als je aanpassing, vereen-
voudiging of verbetering van het fiscale systeem 
wilt? 
'De eerste vraag is: Waarom hebben we momenteel nu juist dit 
belastingstelsel? Welke historische redenen liggen eraan ten 
grondslag? De tweede is: Wat voor soort samenleving zijn wij? 
Het maakt heel veel uit of je een klein land bent met een groot 
buitenland en gericht op de dienstensector, of een land waar 
veel rokende schoorstenen staan. De samenstelling van de 
samenleving, de economie, de bedrijvigheid, kunnen relevant 
zijn voor de vraag of je meer consumptiebelasting wilt heffen, 
of meer CO2-belasting, of juist meer digitate service tax, zoals 
in sommige landen, of dat je meer wilt aansluiten bij je produc-
tiefaciliteiten. Wij zijn een klein land met een groot buitenland. 
Nederland is de gateway to Europe voor internationale bedrijven 
die in de EU willen investeren. Onze economie en werkgelegen-
heid zijn dus erg afhankelijk van bedrijven die over de grens za-
ken doen. Maar we weten ook uit onderzoek dat het mkb en het 
grootbedrijf onderling van elkaar afhankelijk zijn. Je moet dus 
een goed, sterk en innovatief mkb hebben, dat niet teveel wordt 
gehinderd door onnodig complexe regelgeving.' 

Speelt het streven naar een Europese geharmoni-
seerde belastinggrondslag een rol in deze planners? 
'Waar staan we vandaag in relatie tot Europa en de rest van de 
wereld? Dat is een andere fundamentele vraag die moet wor-
den beantwoord. In oktober moet een commissie met een plan 
komen over de fiscale behandeling van multinationals. Dat moet 
toekomstbestendig en 'EU-proof' zijn. Hoewel je een systeem 
voor multinationals niet los kunt zien van het nadenken over het 
fiscale systeem als geheel. Er wordt op het onderwerp multina-
tionals al veel geharmoniseerd, de richtlijnen ATAD 1 en ATAD 2 
Leiden tot harmonisatie van het Europese belastingsysteem en de 
vorming van een Europese geharmoniseerde belastinggrondslag. 

`Het is een illusie dat een 
Europese belastinggrondslag leidt 

tot een uitkomst die in alle 
landen gelijk is' 



Het is overigens een illusie dat een Europese belastinggrondslag 
leidt tot een uitkomst die in alle landen gelijk is. Bij de implemen-
tatie van richtlijnen maken landen immers hun eigen keuzes.' 

Onlangs heeft Mark Rutte gepleit voor een koppe-
ling van de verlaging van vennootschapsbelastins7 
aan het creeren van werkgelegenheid, 7,s dat CCM 

ruinviyAT  idee? 
'De NOB heeft die suggestie vanaf 2014 meermalen gedaan. De 
BEPS-gedachte is dat de winst valt op de plek waar mensen zit-
ten die waarde toevoegen en risico's kunnen beheersen. Een on-
derneming zal Nederland als center of gravity moeten hebben. 
Toen Rutte in 2018 het regeerakkoord presenteerde, had hij als 
voorwaarde voor een verlaging van de vennootschapsbelasting 
kunnen stellen dat die alleen plaatsvindt naar gelang een bedrijf 
meer bijdraagt aan de economie, ergo zorgt voor een hogere 
loonsom en/of meer werkgelegenheid. Dat laatste lost misschien 
ook een stukje van het ZZP-probleem op. Ook bij de afschaffing 
van de dividendbelasting had kunnen worden gesteld dat een 
vrijstelling niet wordt verleend aan bedrijven die onvoldoende 
activiteiten uitoefenen in Nederland. Beide voorstellen kun je 
EU-proof uitvoeren.' 

Welke onderwerpen binnen de huidige fiscale  we-
geving zijn nu al geschikt voor hervorming? 
'Onderwerpen waarbij geen IT-problemen zijn, of waarvoor een 
herinrichting van de huidige IT-systemen niet nodig is. Te denken 
valt aan het invoeren van een btw-tarief. Een andere maatregel 
is het introduceren van meer uniformiteit, harmonisatie door alle 
wetten heen, zoals een begrip werknemer, een begrip onder-
nemer, een begrip bedrijfsopvolging en dergelijke. Dat zou een 
enorme vereenvoudiging opleveren, terwiji er geen beslag op IT 
wordt gelegd.' 

Welke andere hervormingen zijn absoluut 

'De combinatie van toeslagen enerzijds en heffingskortingen 
anderzijds is puur instrumentalisme, ontstaan vanuit de Tweede 
Kamer. De vraag is of je dat systeem moet handhaven. Als je 
overgaat van het ene systeem naar het andere vallen er altijd 
slachtoffers, je moet de partijen die het meest erdoor worden 
getroffen compenseren. Je zou een overgangsregeling relatief 
kort kunnen houden, maar helemaal zonder 'smeergeld' lukt het 
niet. Dat is geen argument om het niet te doen. Wat mij betreft 
zitten we in de cyclus van de economie op een punt dat we kun-
nen zeggen: het is ons best goed gegaan in de afgelopen jaren, 
dus is er ruimte om dat te gaan doen.' 

Veryt een belastinghervornaing ook een nieuwe 
mentaliteit? 
'De belastingwetgeving vormt het hart van onze democratie. 
Belastingen zijn te belangrijk om ze puur politiek te maken. Als 
het maatschappelijk draagvlak afkalft vanwege de complexiteit 
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en reactiviteit van wetgeving verlies je als overheid je geloof-
waardigheid. Daarom moet je ophouden met reparatiewetgeving 
als er eens een onwelgevallig arrest wordt gewezen. Ook het 
invoeren van materieel terugwerkende kracht zoals bij de fiscale 
eenheid is gebeurd, ondermijnt het vertrouwen van je burgers. 
Een ander voorbeeld is de box 3-problematiek. Het wordt al heel 
tang oneerlijk gevonden dat mensen met een spaarrekening 100 
procent belasting betalen, terwiji ze er door de lage rente niets 
op verdienen. Het systeem moet eerlijk zijn, wetgeving moet de 
rechterlijke toets zo veel mogelijk kunnen doorstaan. Uiteraard 
moet je als belastingbetaler toegang tot de rechter hebben. 
Als fiscaal dienstverlener moet je de rechten van je klant kun-
nen verdedigen en beschermen. Maar je moet daarnaast ook de 
mogelijkheid hebben om de rechtvaardigheid en eerlijkheid van 
fiscale wetgeving ter discussie te stellen.' 

Hoe gaat het nu verder? 
'Er worden de komende tijd zes commissies ingesteld op ver-
schillende deelonderwerpen. De resultaten daarvan moeten 
worden meegenomen in de verkiezingsprogramma's, zodat de 
politieke partijen ermee aan de slag kunnen. Op die manier kan 
een nieuwe coalitie gaan werken aan een nieuw fiscaal systeem. 
De dialoog over de vraag wat de bouwstenen moeten zijn voor 
een nieuw stelsel is net gestart. De commissies zijn een begin, 
maar je moet bereid zijn om fundamenteel na te denken over het 
fiscale stelsel als geheel.'  
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