
Notitie tbv een Catshuissessie over het fiscaal vestigingsklimaat in Nederland 

Nederland heeft vele tastbare, positieve vestigingsfactoren. De fiscaliteit moet complementair 
zijn aan deze factoren..Een eersteklas fiscaal klimaat is van belang voor de economische 
ontwikkeling en de groei van werkgelegenheid. Alle ondememingen in Nederland - van 
hoofdkantoor tot MKB-ondememing - moeten daarom kunnen rekenen op een uitstekend en 
concurrerend fiscaal klimaat dat gericht is op duurzame groei van ondernemingen, het doen 
van investeringen en het uitbreiden van activiteiten. 

Sinds de invoering van de Wet Werken aan Winst in 2007 is wel het innovatie
instrumentarium verder versterkt, maar is ook de renteaftrek op een aantal punten beperkt en 
het regime met betrekking tot vaste inrichtingen gewijzigd. Daarbij zijn burgers en bedrijven 
sinds 2007 - vooral buiten de vennootschapsbelasting - geconfronteerd met in totaal zo'n 30 
miljard per jaar aan lastenverzwaringen. Hierdoor is het fiscale vestigingsklimaat in . 
Nederland de afgelopen jaren geleidelijk verslechterd^terwijl een aantal andere landen in deze 
periode actief het vestigingsklimaat heeft verbeterd. 

Er is daarom goede reden om de kracht van het Nederlandse fiscaal vestigingsklimaat kritisch 
tegen het licht te houden. De noodzaak daarvan wordt vergroot doordat de Europese 
Commissie en de OESO werken aan maatregelen om belastingontwijking tegen te gaan en 
deze maatregelen het vestigingsklimaat van met name kleinere economieën, waaronder 
Nederland, relatief meer schade lijken toe te brengen dan die'van grotere economieën. 

Deze notitie1 beoogt inzicht te geven in de breedte van de internationale discussie met 
betrekking tot het versterken van het mondiale fiscale stelsel en het belang aan te geven om 
binnen dat kader voor de komende jaren een duidelijke, gedeelde ambitie en strategie van het 
bedrijfsleven en het kabinet vast te stellen om per saldo een verbetering van het fiscale 
vestigingsklimaat in Nederland te kunnen realiseren. 

Uitgangspositie van Nederland 
De Nederlandse economie is in omvang de 17e economie ter wereld. Het welvaartsniveau in 
Nederland ligt volgens de World Bank net in de intemationaie top 10. Nederland neemt 
namelijk de 10e plaats in op de internationale ranglijst op basis van het GNI per hoofd van de 
bevolking gebaseerd op purchasing power parity (PPP). We staan hiermee achter de 
Verenigde Staten (7e), maar vóór andere grote economieën, zoals Duitsland (1 l e ) , Canada 
(14e), Frankrijk (20e) en het Verenigd Koninkrijk (21e). De EU als geheel staat tussen Italië 
(24e) en Spanje (26e). 

We zien echter dat we de laatste jaren terrein verliezen ten opzichte van een aantal van deze 
landen (zie onderstaande grafiek ). Hieruit blijkt ook de wat volatielere aard van de 
Nederlandse economie ten opzichte van die van andere landen. 

1 Dit is een gezamenlijke notitie van VNO-NCW, MKB-Nederland, AmCham en NOB 
2 Bron: http://data.worldbank.org 
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Wat betreft het ondernemingsklimaat doet Nederland het in de Ease of doing business index 
van de World Bank minder goed. Nederland staat daar op de 27e plaats, ver achter de 
Verenigde Staten (7e), het Verenigd Koninkrijk (8e), Duitsland (14e), Canada (16e) en doen 
we het alleen beter dan Frankrijk (31e). Hieraan liggen meerdere factoren ten grondslag 
vooral in de sfeer van fysieke vestigingseisen (regulering, vergunningverlening). 

Nederland staat er als handelsland in deze rankings wel goed voor. Geografische ligging, 
goede infrastructuren, institutionele kwaliteit, onze volksaard, dragen er in positieve zin aan 
bij dat internationaal opererende ondememingen graag vanuit Nederland opereren. Daarbij 
liggen in Nederland belangrijke fysieke en virtuele knooppunten, zoals Schiphol, de 
Rotterdamse haven en de Amsterdam Intemet Exchange. Het fiscale vestigingsklimaat en de 
goed ontwikkelde zakelijke dienstverlening vormen daarnaast het fundament voor de 
aantrekkelijkheid van Nederland. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. 

De internationale ondememingen dragen bovengemiddeld bij aan de Nederlandse 
werkgelegenheid en welvaart. De internationaal opererende bedrijven (de buitenlandse en 
Nederlandse ondememingen gezamenlijk) investeren meer, zorgen voor meer dan 2 .miljoen 
banen en zijn grosso modo per werknemer meer dan twee maal zo productief en innovatief. 

Met name de investeringen van de internationaal opererende ondememingen zijn van 
levensbelang om onze welvaart te behouden en verder te vergroten. Hierbij gaat het niet 
alleen om de werkgelegenheidseffecten voor binnenlandse ondernemingen als toeleveranciers 
en de zakelijke dienstverlening. Ook is cruciaal de betekenis van internationaal opererende 
ondememingen als kweekvijver voor toptalent, als katalysator voor innovatie in andere 
sectoren, gespecialiseerde scholing en nieuw ondernemerschap. Deze spin-off zorgt dus niet 
alleen voor méér, maar ook voor kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid. 

De aanwezigheid van (Europese) hoofdkantoren is daarom steeds van grote economische én 
strategische waarde geweest voor de welvaart in Nederland. Ook in de toekomst is dat 
onverminderd het geval. Mede omdat er nieuwe kansen zijn, nu vanuit opkomende 
economieën er veel nieuwe internationaal opererende ondernemingen met enorm 
groeipotentieel vestiging (gaan) zoeken in Europa! 

Het beleid in Nederland moet er dus ook in de toekomst op gericht zijn dat investeringen van 
internationaal opererende ondernemingen in Nederland plaatsvinden. Nederland moet 
vestigingsland blijven van de belangrijkste aansturende strategische (hoofdkantoor)functies 

29

S.I. 37A



li' 

van intemationaie ondememingen en niet afglijden naar een land van kleine 
(dochterondernemingen. 

Behoud van soevereiniteit bij fiscale beleidsconcurrentie is essentieel 
Onze economie biedt meer dan voldoende zeer tastbare handvatten om investeringen aan te 
trekken. Deze zijn veelal wel 'manmade' en het resultaat van effectief economisch beleid. 
Beleidsinstrumenten kunnen er aan bijdragen dat de investeringskeuze uiteindelijk op 
Nederland valt. Het is empirisch vastgesteld dat grotere economieën makkelijker 
investeringen aantrekken. Zij hebben een grotere thuismarkt en hebben om die reden eën 
'natuurlijk' vestigingsvoordeel. Landen met een kleinere thuismarkt moeten dit kunnnen 
compenseren met goede alternatieve condities. Zonder deze mogelijkheid is er geen sprake 
van een level playing field. 

Het is daarom van belang dat er in de toekomst ruimte blijft voor fiscale beleidsconcurrentie. 
De soevereiniteit op dat gebied moet niet uit handen worden geslagen door concurrerende 
grote landen. Bij die soevereiniteit gaat het behalve om de Hoogte van de tarieven en de 
mogelijkheid om eigen beleidsinstrumenten te ontwikkelen, ook om de inhoud van het 
nationale verdragènnetwerk. Belastingverdragen zorgen er namelijk voor dat de 
transactiekosten van investeringen vanuit Nederland zo veel als mogelijk gelijkgetrokken 
worden met de situatie wanneer rechtstreeks door lokale ondernemingen in het buitenland was 
geïnvesteerd. 

Tegelijkertijd moeten er goede internationale afspraken zijn om te zorgen dat deze 
beleidsconcurrentie op een faire manier kan plaatsvinden, zodat deze soevereiniteit niet leidt 
tot schadelijke beleidsconcurrentie. 

Het is van belang dat hier de juiste balans wordt gevonden. Het devies moet zijn: concurrentie 
waar dat kan, coördinatie waar dat moet. 

Fiscale stelsels in de OESO groeien naar elkaar toe 
Beleidsconcurrentie uit het verleden heeft er toe geleid dat de verschillen tussen (met name 
OESO) landen steeds kleiner zijn geworden. Er wordt hierbij veelal gesproken dat er bij de . 
vennootschapsbelasting sprake is van een race to the bottom, maar dat is niet terecht. Er is 
eerder sprake van een quest for the optimum. Landen streven hierbij veelal naar stelsels met 
steeds bredere grondslagen en lagere tarieven. De tarieven komen steeds dichter bij elkaar te 
liggen, terwijl in de meeste landen over dejaren de structurele opbrengst van de 
vennootschapsbelasting ten opzichte van het BBP niet of nauwelijks lager is. 

Ook zien we dat stelsels dichter naar elkaar toe groeien en verder worden geoptimaliseerd, 
doordat landen succesvolle, innovatieve beleidsinstrumenten uit andere landen ovememen. 
Onder meer Nederland is pionier geweest op fiscaal gebied bij de ontwikkeling van 
innovatieve beleidsinstrumenten die langzaam maar zeker gemeengoed zijn geworden in het 
systeem van de vennootschapsbelasting. 

Grote landen zetten veelal instrumenten in buiten de fiscaliteit  
Terwijl de fiscale stelsels in de OESO naar elkaar toe groeien als hierboven aangegeven, zien 
we dat vooral grote landen - met name Duitsland en Frankrijk -gebruik maken van subsidies 
en vrijstellingen om aantrekkelijk te zijn voor investeerders, in plaats van fiscale 
instrümenfen.'Het gaat hierbij onder meer om investeringssubsidies, innovatiesubsidies, 
subsidies voor training en werving van personeel, loonkostensubsidies en bankgaranties. Ter 
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illustratie: in Duitsland wordt door verschillende overheidslagen voor ruim €30 miljard aan 
innovatiesubsidies gegeven buiten de fiscaliteit3. Gecorrigeerd voor de grote van de economie 
geeft Duitsland dus drie keer zoveel uit aan R&D dan Nederland. Deze subsidies zijn 
internationaal gezien echter veel minder zichtbaar dan fiscale incentives in de 
vennootschapsbelasting, zoals we die in Nederland en in andere kleinere economieën kennen. 

Projecten in de OESO en EU dreigen kleinere economieën te benadelen 
Het is de vraag in hoeverre er in de toekomst voldoende ruimte bestaat voor 
beleidsconcurrentie op fiscaal gebied. 

Het BEPS-project van de G20/OESO beoogt namelijk om de verschillen tussen nationale 
fiscale stelsels nog kleiner te maken. De OESO wil voorkomen dat er een kunstmatige 
scheiding kan worden gemaakt tussen de plaats waar de winst wordt belast en de plaats waar 
de waarde wordt gecreëerd. Hiervoor zullen in het BEPS-project 15 actiepunten 
aanbevelingen worden uitgewerkt die moeten leiden tot meer coördinatie van nationaal fiscaal 
beleid, een betere verankering van substantie-eisen in de transferpricingregels en grotere 
transparantie tussen overheden. 

De wijze waarop een aantal van deze aanbevelingen zich nu lijkt uit te kristalliseren, betekent 
dat grotere economieën aan het eind van het BEPS-project beter af zullen zijn dan kleinere 
economieën. Dit komt mede doordat jarenlang door de OESO gesanctioneerde methodes 
binnen het arm's length beginsel4 (gedeeltelijk) worden verlaten en in plaats daarvan gebruik 
zal worden gemaakt van meer mechanische toewijzingsregels op basis van bijvoorbeeld in dat 
land aanwezige activa, omzet of personeel. 

Als gevolg hiervan zal de winst in grotere mate worden toegerekend aan grotere landen en de 
aldaar gevestigde ondernemingen, zodat het minder aantrekkelijk wordt om verschillende 
bedrijfsonderdelen en functies van internationaal opererende ondememingen te centraliseren 
in kleinere economieën. Er is dan geen eerlijke, gelijkwaardige concurrentie meer mogelijk 
tussen grotere en kleinere landen. 

Ook in de EU lijken de voorgenomen maatregelen, zoals het voorstel voor een verplichte, 
geharmoniseerde Europese winstbelasting, om dezelfde redenen voor met name kleinere 
economieën en de aldaar gevestigde ondememingen slechter uit te pakken. 

Het eindresultaat van de projecten in de OESO en de EU zou dus zo maar kunnen zijn dat 
Nederland meer prijs moet geven dan andere landen en minder ruimte heeft om in de 
toekomst aan internationale ondememingen een goed vestigingsklimaat te bieden. 

Gezamenlijke strategie van kabinet en bedrijfsleven nodig 
De strategie die het kabinet tot nu toe heeft gevoerd om het fiscale vestigingsklimaat te 
verdedigen, was redelijk effectief. Deze strategie was tamelijk verdedigend en reactief, met 
als kem dat maatregelen alleen in internationaal verband zouden mogen worden genomen en 
dat deze moeten worden vastgelegd in (international) hard law, zodat ze voor iedereen 
gelijkelijk gelden. 

3 Zie voor voorbeelden van Duitse innovatiesubsidies onder meer http://www.foerderdatenbank.de/Foerder- 
DB/Navigation/Foerderwissen/forschung-innovation.html 
4 Zoals deze zijn vastgelegd in de OESO Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations 
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Het lijkt echter verstandig dat deze strategie wordt aangepast c.q. aangevuld. Dit omdat zich 
aftekent dat de intemationaie hard law-lijn maar ten dele succesvol is, dat het BEPS-project 
de komende maanden de eindfase ingaat én dat de Europese Commissie in 2015 eigen, 
concrete maatregelen wil uitwerken in een richtlijnvoorstel om verdergaande Europese fiscale 
coördinatie te bevorderen. Hierbij gaat het niet alleen om de harmonisering van de Europese 
winstbelasting, maar om een breed scala aan bestaande en nieuwe initiatieven. Daarbij lijkt 
overigens de focus op de beleidsconcurrentie tussen EU lidstaten te veel af te leiden van de 
noodzakelijke gezamenlijke versterking van de Europese economie ten opzichte van de rest 
van de wereld. 

Het gevaar bestaat dat, als gevolg van BEPS en de initiatieven in de EU, voor het 
vestigingsklimaat van Nederland cruciale zaken - de fiscale kroonjuwelen - één voor één 
onder vuur komen. Een brede strategie moet dit het hoofd bieden. 

Het doel van een brede strategie van het kabinet en het bedrijfsleven moet echter niet beperkt 
zijn tot alleen het verdedigen van de kroonjuwelen, maar moet zich richten op het per saldo 
verbeteren van het Nederlandse investeringsklimaat de komende jaren. Deze aangepaste 
strategie zou langs de volgende vier parallelle sporen vorm kunnen krijgen: 

1. Het eerste spoor van een scherpe én duidelijke verdediging van het belang van de 
kleinere economie - het verdedigen van onze kroonjuwelen - om een eerlijk en level 
playing field te garanderen tussen alle landen voor het aantrekken en het behouden 
van economische activiteiten. In feite het voortzetten van de strategie tot zover, met 
die aanvulling dat duidelijk is dat Nederland bereid is om in de EU een veto uit te 
spreken om deze belangen zeker te stellen. 

Het gaat bij de fiscale kroonjuwelen om de volgende zaken: 
• het Nederlandse verdragennetwerk ter voorkoming van dubbele belasting en 

het wegnemen van fiscale barrières als bronheffingen; 
• concurrerende tarieven op (uitdeling van) winst; 
• fiscale winstbepaling volgens het arm's length principe, de 

deelnemingsvrijstelling en de fiscale behandeling van rente; 
• specifieke fiscale instrumenten gericht op innovatie en het aantrekken van 

hoogwaardig personeel als de RDA, de WBSO, de innovatiebox en de 30%-
regeling; 

• de dienstverlening van de Belastingdienst, de rulingpraktijk en horizontaal 
toezicht. 

Hierbij staan met name de volgende zaken onder druk: 
• winstallocatie aan gecentraliseerde (hoofdkantoor)functies in Nederland door 

(gedeeltelijk) verlaten van het arm's length principe; 
• de deelnemingsvrijstelling als gevolg van een Europees geharmoniseerde 

winstbelasting; 
• de toegang van internationaal opererende ondememingen tot het Nederlandse 

verdragsnetwerk als gevolg van door de OESO voorgestelde aanpassingen van 
'algemene anti-misbruikbepalingen, waaronder de Principal Purpose .Test en dé 
Limitations on Benefits Test; 

• de keuze met betrekking tot bronheffingen op rente- en royalty betalingen naar 
jurisdicties buiten de EU; 
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• mogelijke renteaftrekbeperkingen als gevolg van de introductie van 
wereldwijde verdeelsleutels; 

• inperking van de toegang tot de innovatiebox en de mogelijkheid om 
onderzoek te outsourcen; 

• de vormgeving van het rulingbeleid, de vertrouwelijkheid van 
bedrijfsgegevens en het horizontaal toezicht. 

2. Het tweede spoor van het adresseren van de (gepercipieerde) kwetsbaarheden van het 
Nederlandse fiscale beleid en te komen tot een aantal oplossingen op kortere termijn 
dat een trendbreuk bewerkstelligt met betrekking tot het fiscale imago van Nederland. 

Concreet betekent dit: 
• verbetering van automatische gegevensuitwisseling over de wijze waarop 

zekerheid vooraf is gegeven aan ondernemingen voor hun investeringen 
(inclusief zgn administrative practices), zonder dat er gevaar bestaat dat 
vertrouwelijke gegevens openbaar worden; 

• verbreden van intemationaie samenwerking via cooperative compliance en 
joint audits; 

• afstand nemen van lege structuren en kale doorstromers door in EU-verband 
effectieve en proportionele anti-misbruikbepalingen uit te werken met het oog 
op uitgaande betalingen aan tax havens, alsmede het opnemen van 
antimisbruikbepalingen in belastingverdragen met ontwikkelingslanden met 
het oog op inkomende betalingen; 

• verder vergroten yan transparantie over fiscale beleidsinstrumenten om ideeën 
door te prikken dat er geen echte substantie mee gemoeid zou zijn, door onder 
meer roadshows langs andere overheden in met name de EU. 

3. Het derde spoor van het ontwikkelen en uitwerken van aanvullende, innovatieve en 
houdbare fiscale beleidsinstrumenten5 voor toekomstig economisch succes en het 
aantrekken van binnenlandse en buitenlandse investeringen die zorgen voor meer 
(hoogwaardige) werkgelegenheid in Nederland. 

Hierbij kan worden gedacht aan: 
• versterken van het Nederlandse verdragsbeleid; 
• uitbreiden van het verdragennetwerk (inclusief 

investeringsbeschermingsovereenkomsten) naar nieuwe groeimarkten; 
• verlagen van het algemene Vpb-tarief; 
• afschaffen van de dividendbelasting; 
• herijken van het innovatie-instrumentarium; 
• verlaging loonkosten personeel; 
• verbeteren van de 30%-regeling; 
• focus op de nieuwe internationaal opererende (familie)ondernemingen uit 

opkomende economieën met enorm groeipotentieel; 
• schrappen bezuinigingsdoelstelling 2016/2017 innovatie-instrumentarium; 
• v^t^kënTëchfszël^héiclTTïerbet^ 1 

• verbeteren van intemationaie geschilbeslechting; 
• vestigen van een intemational tax court in Den Haag. 

Hierbij kan ook worden bezien of niet-fiscale instrumenten oplossingen kunnen bieden 
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4. Naast deze drie beleidssporen is het van belang dat - als vierde spoor - afspraken 
worden gemaakt dat het kabinet en het bedrijfsleven zullen samenwerken om pertinent 
onjuiste berichtgeving in de media6 te weerspreken en zich inspannen om een getrouw 
beeld te geven van de beleidsdoelen van Nederland en de daadwerkelijk positieve 
bijdrage van het internationale bedrijfsleven aan de Nederlandse samenleving. 

Dergelijke onjuiste beelden - die soms rechtstreeks worden overgenomen in het 
politieke debat - leiden tot self inflicted imagoschade. Dit doet de 
onderhandelingspositie van Nederland geen goed en schrikt intemationaie 
ondememingen af om in Nederland te investeren. 

Implicaties van deze brede strategie 
Het moet duidelijk zijn dat de afspraken met het kabinet over deze vier sporen zouden moeten 
leiden tot een samenhangend pakket. Het doel moet zijn om te komen tot een structurele 
verbetering van het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. Dat impliceert dat naarmate -
ondanks inspanningen via het eerste spoor - de fiscale kroonjuwelen meer onder druk komen 
te staan, het van groter belang wordt om in het derde spoor te komen tot sterkere 
verbeteringen. In die zin zijn dat communicerende vaten. 

Tevens leidt deze aanpak via deze vier sporen ertoe dat Nederland zich zal moeten (blijven) 
uitspreken tegen voorstellen of aanbevelingen die het arm's length beginsel willen vervangen 
door meer mechanische toerekeningsregels en daarmee het centreren van strategisch 
aansturende functies in kleinere economieën effectief onaantrekkelijk maken. Hierbij gaat het 
onder meer over de aanbevelingen van de OESO met betrekking tot de aftrek van rente en de 
voorstellen van de EC voor een Europese grondslag voor de vennootschapsbelasting 
(CCCTB). 

Daarbij moeten we in de EU uitkijken dat we niet een Europese grondslag voor de 
winstbelasting maken die dan vervolgens vrijwel niet meer te wijzigen valt. Daarmee gaat 
broodnodige beleidsinnovatie op EU niveau verloren en komt de EU op de middellange 
termijn op een concurrentieachterstand te staan ten opzichte van de rest van de wereld die 
deze (zelfopgelegde) beperking niet kent. De EU zal als handelsblok juist zo wendbaar • 
mogelijk moeten blijven om de mondiale concurrentie aan te gaan. De EU is daarom veel 
meer gebaat bij gezonde beleidsconcurrentie. Dit dient juist verderte worden bevorderd 
vanwege de positieve effecten op de fiscale stelsels als geheel! 

Afsluitend 
Met een gezamenlijke strategie van het kabinet en het bedrijfsleven moet Nederland in de 
positie blijven aantrekkelijk te zijn voor vestiging van internationale ondememingen die 
bovenmatig bijdragen aan de werkgelegenheid, de welvaart en de innovatiekracht. Een 
verbeterd internationaal fiscaal kader dat fiscale winstverschuiving zonder (toegevoegde) 
waardeverschuiving en grondslagerosie tegengaat, moet in ieders belang zijn. Het moet niet 
leiden tot een verkapte benadeling van de welvaartsaspiraties van kleine landen ten opzichte 
van grote landen. Gezonde beleidsconcurrentie moet mogelijk blijven om ook kleine landen 

6 Onder meer met betrekking tot claims dat internationaal opererende ondememingen geen 
(vennootschaps)belasting zouden betalen (terwijl meerdere studies laten zien dat multinationals veelal 
wereldwijde ETRs hebben die hoger liggen dan het gemiddelde tarief in de OESO), dat in de EU tot wel 1.000 
miljard aan belasting wordt ontweken en/of dat burgers en MKB-ondernemingen minder belasting zouden 
hoeven te betalen, als internationaal opererende ondememingen méér belasting zouden betalen. 
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aantrekkelijk te kunnen laten zijn als vestigingsplaats van internationale ondememingen. 

Nederland kan zonder meer een positieve bijdrage leveren aan de versterking van het 
internationale fiscale systeem, waarbij kleinere economieën niet worden benadeeld, maar er 
moet wel voor worden gezorgd dat onbedoelde dubbele non-heffing tussen landen veel beter 
kan worden voorkomen. Naast behoud van voldoende mogelijkheden om de eigen 
economische toekomst te bepalen, kan dit bijdragen aan hernieuwd vertrouwen in het fiscale 
beleid van Nederland, zowel bij andere landen als het grote publiek. 
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