
lu 

Het fiscale vestigingsklimaat in Nederland 
Catshuis, 19 mei 2015 

Agenda 
18.30 Ontvangst 
19.00 Aanvang diner 
19.00 Blok 1-Nederland in de wereld 
19.40 Blok 2 - De fiscale dossiers 
20.20 Blok 3 - Hoe nu verder 
20.45 Concluderende opmerkingen 
21.00 Afsluiting 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Aanwezigen 
Genodigden (op alfabetische volgorde) 

I . Hans de Boer - voorzitter VNO-NCW 
Pieter de Gooijer - Permanente Vertegenwoordiger van Nederland^ij^de I 
Jeroen Lammers - teammanager Fiscaliteit VNO-NCW 
Jeroen Nijland - directeur NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency^ 
Marlies de Ruiter - hoofd Tax Treaty, Transfer Pricing and^Ffnanc.ial Transactions Division 
OESO / / 
Bartjan Zoetmulder-voorzitter commissie Internatipnal^Fis 

Bewindspersonen 
7. Minister-president Rutte 
8. Minister Dijsselbloem, Minister van Financiert ^ 
9. Minister Kamp, Minister van Economische Zaken^ 
10. Minister Ploumen, Minister voor Buitenlan^eXandel-èn Ontwikkelingssamenwerking 
II. Staatssecretaris Wiebes, Staatssecretarissyan Financiën 

Ambtelijke ondersteuning 

NOB, Loyens&Loeff 

12. Michiel Boots (Raadsadviseur'Algemene Zaken) 
13. Harry Roodbeen (directeut.lnte(nationaJe Zaken en Verbruiksbelastingen, Ministerie van 

Financiën) 

Doel 
Zowel nationaal als internationaal staèit het fiscale vestigingsklimaat in het politieke en 
maatschappelijke^debat volopiirde aandacht. Er zijn diverse ontwikkelingen, waarvan het BEPS-
project van de OESO de^voornaamste is, om te komen tot een internationale aanpak van 
belastingont^ijking^oorinternationaal opererende bedrijven. Internationale bedrijven dienen mee 
te betalet^an collectieve voorzieningen waarvan zij profiteren. Anderzijds staat het belang van een 
goed vestigiqésklimaat voor handelstand Nederland niet ter discussie en speelt de fiscaliteit daarin 
e^onmjskenbarejjöl. ledereen snapt het belang van een goed en snel functionerende 
Belastingdienst die vooraf zekerheid kan bieden en van het voorkomen van dubbele belastingen. 

Deze sessie is erop gericht samen te reflecteren op het nationale en internationale speelveld en alle 
ontwikkelingen die gaande zijn, om vervolgens te bespreken welke Nederlandse inzet passend is op 
de verschillende deelonderwerpen. Op welke terreinen kan en moet Nederland internationaal een 
voortrekkersrol spelen, aan welke internationale initiatieven moet proactief maar kritisch worden 
deelgenomen (en welke inzet is daarbij beoogd) en welke Nederlandse standpunten of faciliteiten 
moeten we beter uitleggen en verdedigen. Voor zover de internationale ontwikkelingen leiden tot 
aanpassingen in Nederlands beleid is de vraag welke andere manieren er zijn om het Nederlandse 
fiscale vestigingsklimaat competitief te laten blijven. 

22

S.I. 37A



Agenda 
De avond bestaat uit drie blokken van elk ca. 40 minuten. De Staatssecretaris van Financiën zal - na 
een woord van welkom van de Minister-president - de avond inleiden. 

1) Nederland in de wereld (het nationale en internationale speelveld) 
3 inleidingen bij dit blok van ieder ca. 5 minuten: 

Marlies de Ruiter 
Minister Ploumen 
Hans de Boer 

In dit blok komen onderwerpen aan de orde als de internationale ontwikkelingen (het BEPS-project 
van de OESO en de diverse initiatieven in de EU), de positie van Nederland in de diverse gremia waar 
het internationale fiscale vestigingsklimaat onderwerp is en de filosofie achter het fiscale'i 
Nederlandse stelsel en de specifieke instrumenten daarin. 

'erlcaan de hand waarvan 
2) De fiscale dossiers 
De Staatssecretaris van Financiën zal aftrappen met een strategisch raam 
de discussie gevoerd kan worden. De maatregelen en initiatieven die spelen zijnde vatten onder 
zeven noemers: 

1. Een Europese winstbelasting, de CC(C)TB 
Transparantie 
Innovatiebox 
Transfer pricing 
Verdragstoegang 
Hybride mismatches 
Zekerheid voor belastingplichtigen 

Zonder elk concreet voorstel tot in detail te hoeven bespreken, kan voor.elk van deze dossiers een 
Nederlandse strategie en inzet worden besproken. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

3) Hoe nu verder 
Het laatste blok zal worden gewijd^a^n het^aststëllen van actiepunten en zo mogelijk een 
gezamenlijk plan.van aanpak.<6e bal)|Nigt^hierbij1iiet alleen bij het kabinet, maarook bij het 
bedrijfsleven. Stip aan d^h^iz^^is^afhandelsland Nederland een internationaal competitief 
vestigingsklimaat moe^be^o^den/met daarbij een realistisch oog voor de veranderende wereld. 

De avond zal w(^en>fgesloten.met concluderende opmerkingen van de Minister-president. 

Bijlage 1. R^sitioni papeitVNO-NCW, NOB en AmCham 

Bijlage V\Essa^Frana^ Weyzig (werkzaam bij Oxfam-Novib, op persoonlijke titel) 
Bjjlage SAEssa^B.arbara Baarsma (SEO) 
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