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Introductie 
De vennootschapsbelasting (Vpb) is een vreemde maar intrigerende belasting. Allereerst weten we 
niet waarom we haar heffen.  Voor de regering was en is het duidelijk: we kunnen het geld niet 
missen. Dat is voor iemand met ook maar het minste juridisch besef echter onvoldoende. We willen 
een goede, normatief-juridische reden, zoals het draagkrachtbeginsel voor de inkomstenbelasting 
(IB). Die reden is er voor onze huidige Vpb echter niet. Om de zo veel tijd zien we daarom de 
discussie weer opflakkeren omtrent de wezensvraag over de Vpb: wat is nu precies haar 
rechtsgrondslag? Waarom mogen we Vpb heffen zoals we doen? Die vraag zal beantwoord moeten 
worden op straffe van een periodiek steeds terugkerende discussie en (bij onbevredigende 
beantwoording van de vraag) een verminderde overtuigingskracht van het fiscale systeem.  
Daarnaast is de Vpb een instrument bij uitstek in de concurrentieslag tussen landen. Want volgens 
de regels van de heersende neo-liberale wereldorde dienen ook landen met elkaar te concurreren 
om mobiel kapitaal aan te trekken. De Vpb is dus uiterst belangrijk voor onze fiscale 
concurrentiepositie.  
Bij een afscheidsrede loopt men het risico dat de hoogleraar die afscheid neemt vooral over het 
verleden spreekt. Dat wil ik voorkomen al is het een feit dat de toekomst niet zonder het heden en 
het verleden goed begrepen kan worden. Uiteindelijk wil ik in deze afscheidsrede aanbevelingen 
doen voor de toekomst van de Nederlandse Vpb.  
In deze afscheidsrede wil ik de grootste problemen in de Nederlandse Vpb bespreken en (omdat we 
natuurlijk niet in problemen moeten blijven steken, maar in oplossingen moeten denken) 
aanbevelingen doen om tot een betere belasting te komen. Daarbij moet ik de fiscaal techneuten 
teleurstellen: ik beperk mij tot de hoofdzaken en probeer daarbij barre fiscale techniek te vermijden, 
al ligt die wel mede ten grondslag aan mijn analyse en voorstellen voor verbetering.   
 
  



  



De grootste problemen van onze huidige vennootschapsbelasting 
 
Een te formuleren alternatief moet natuurlijk beter zijn dan het bestaande. Daarom wordt mijn 
analyse gestart met een overzicht van de grootste problemen waarmee onze huidige Vpb kampt.  
De grootste problemen van onze huidige Vpb zou ik als volgt willen rubriceren, om er daarna nader 
op in te gaan: 
1. Fundamenteel, want rakend aan het bestaansrecht van de Vpb, is de worsteling met haar 
rechtsgrondslag. Dit betreft bij nadere beschouwing met name de relatie tussen de IB en de Vpb. 
Want als tijdelijke heffing om een vlucht van kapitaal in lichamen te voorkomen is de Vpb 
onomstreden, maar waarom zouden we Vpb-heffing handhaven als de winst wordt uitgekeerd en 
met IB belast kan worden? 
2. Strijd met het subsidiariteitsbeginsel voor multinationale ondernemingen (MNO’en). 
Een ander probleem is het feit dat bij een internationaal opererend bedrijfsleven nationaal geheven 
winstbelastingen niet goed passen althans het mogelijk maken voor MNO’en minder dan hun ‘fair 
share’ te betalen.1  
3. De onduidelijke relatie tussen de nationale Vpb en het EU-recht. 
Omtrent de samenloop van nationale directe belastingen en het Europese Unie (EU)-recht (en dan 
met name de verdragsvrijheden) hebben we inmiddels meer dan tweehonderd arresten van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Dat betekent echter niet dat duidelijk is hoe de relatie 
tussen het EU-recht en de nationaal geheven winstbelastingen exact luidt en die onduidelijkheid is 
een probleem.  
4. Fiscaal verschillende behandeling van eigen en vreemd vermogen. 
Een evergreen qua problemen in de Vpb vormt de verschillende fiscale behandeling van eigen en 
vreemd vermogen. Vreemd vermogen leeft zijn leven in de fiscale winst- en verliessfeer, eigen 
vermogen zit in de kapitaalsfeer. Eén van de consequenties is dat rente bij de debitrice fiscaal 
aftrekbaar is en uitgekeerd dividend niet. Bij de creditrice is een verlies op de hoofdsom bij een 
kwalificatie als schuld in principe fiscaal aftrekbaar en bij een kwalificatie als kapitaal normaliter niet. 
Dit zou allemaal nog niet zo erg zijn als er niet simpel te spelen was met de vormgeving van een 
geldverstrekking: belastingplichtigen kunnen zelf eigen of vreemd vermogen creëren en dus kiezen 
voor de gewenste fiscale consequenties. Die keuze tussen eigen en vreemd vermogen is dus in zeer 
veel gevallen ingegeven door fiscale motieven en dat is m.i. onwenselijk omdat fiscale neutraliteit 
het ijkpunt is.   
5. Allerlei suboptimale, technische keuzes (van de wetgever). 
Ik noem een paar van die omstreden technische keuzes van de wetgever en zal er kort iets over 
zeggen zonder er uitvoerig op in te gaan omdat ik me wil focussen op de andere problemen die m.i. 
belangrijker zijn. Genoemd kunnen worden: 
- Het onoverzichtelijke woud aan specifieke renteaftrekbeperkingen. 
 Nederland zou zich moeten beijveren om in internationaal verband gezamenlijk het 

onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen fiscaal af te schaffen. De meeste landen 
hebben namelijk in wezen hetzelfde probleem als Nederland met deze verschillende fiscale 

                                                             
1  Ik gebruik de term ‘fair share’ met enige schroom omdat het een vage term is die helaas al te vaak 

gebruikt wordt door diegenen die vooral vinden dat anderen meer belasting moeten betalen. Zoals 
hierna nog zal blijken impliceert de term in de context waarin ik hem gebruik dat MNO’en wereldwijd 
beschouwd te weinig Vpb betalen in relatie tot de door hen behaalde wereldwijde winsten en de 
landen waarin zij actief zijn.  



behandeling. Daarnaast is eenzijdige afschaffing van het fiscaal onderscheid tussen eigen en 
vreemd vermogen door Nederland niet wenselijk omdat dit of erg slecht is voor onze fiscale 
concurrentiepositie (bij behandeling van vreemd als eigen vermogen) dan wel erg veel geld 
kost en indruist tegen in het internationaal belastingrecht (IBR) gangbare toedelingsregels 
voor heffingsrechten (bij behandeling van eigen als vreemd vermogen bijvoorbeeld via een 
aftrek van primair rendement).  

 Tot dat we eigen en vreemd vermogen fiscaal gelijk gaan behandelen, zal als second best 
oplossing de aftrek van rente gelimiteerd dienen te worden. Momenteel hebben we 
daarvoor in de Wet Vpb’69 een vijftal wettelijke bepalingen ter beschikking.2 In artikel 8b is 
het armslengtebeginsel opgenomen, dat excessieve renteaftrek in eerste instantie kan 
voorkomen door aanpassing naar een zakelijke hoogte van de rente. Artikel 10b bevat een 
vrij lompe en eenvoudig te omzeilen aftrekbeperking voor langlopende laagrentende 
groepsleningen3, die mijns inziens ook in strijd is met het EU-recht omdat reparatie van de 
bepaling voor reële gevallen zodanig geschiedt dat buitenlandse creditrices worden 
benadeeld.4 Artikel 10a beperkt de aftrek van rente op groepsleningen die verband houden 
met een aantal opgesomde rechtshandelingen. De bepaling is oorspronkelijk bedoeld als een 
codificering van fraus legis5, terwijl daar later de externe overname aan is toegevoegd.6  

 Artikel 13l bevat sinds 2013 een aftrekbeperking voor deelnemingsrente. De bepaling geldt 
zowel voor groepsrente als voor externe rente en er is een aantal uitzonderingen c.q. safe 
havens die maken dat belastingplichtigen met enige tax planning niet veel last van de 
bepaling behoeven te hebben. Zo worden deelnemingen bij voorrang geacht te zijn 
gefinancierd met eigen vermogen en geldt de hele bepaling in principe niet als de verkrijging 
van een deelneming plaats vindt in het kader van een uitbreiding van de operationele 
activiteiten.  

 Artikel 15ad bevat een overnameholdingbepaling die probeert te verhinderen dat in geval 
van een overname de overgenomen Nederlandse vennootschap haar eigen overname 

                                                             
2  En dan heb ik het niet over de primaire kwalificatievraag (is een geldverstrekking fiscaal te duiden als 

eigen of als vreemd vermogen) of de eventuele duiding als ‘onzakelijke lening’ (waarbij een eventuele 
afboeking bij de creditrice niet ten laste van het resultaat mag worden gebracht). 

3  De bepaling is lomp omdat de aftrekbeperking ook geldt voor het wel bedongen (en normaliter 
belaste) deel van de rente en heffing bij de creditrice wettelijk niet uitmaakt. De bepaling is 
gemakkelijk te omzeilen door een lening korter dan 10 jaar te verstrekken en/of een zakelijke rente 
overeen te komen. 

4  In geval van compenserende heffing bij de creditrice is het beleid van de Staatssecretaris dat dan de 
creditrice ook niet voor de rente wordt belast. Deze wijze van repareren van de bepaling werkt alleen 
bij een binnen Nederland gevestigde en belaste creditrice en niet voor buitenlandse creditrices. EU-
rechtelijk acceptabeler was m.i. geweest dat bij voldoende compenserende heffing de 
aftrekbeperking bij de debitrice niet wordt toegepast. 

5  Met natuurlijk wel een overrulen van het PLC-arrest (Hoge Raad BNB 1996/5), dat de aanleiding was 
voor de invoering van artikel 10a in 1997. Overigens is niet louter fraus legis gecodificeerd maar fraus 
legis zoals de fiscus vond dat het moest worden ingevuld (en dat is niet hetzelfde).  

6  Die toevoeging van de externe overname aan de in artikel 10a opgesomde rechtshandelingen vond in 
2007 plaats omdat de in 1997 ingevoerde overnameholdingbepaling van artikel 15ad (die ook voor 
externe overnames gold) verviel. Toen echter in 2012 opnieuw een overnameholdingbepaling in 
artikel 15ad van kracht werd, is de externe overname niet weer uit artikel 10a gehaald! 



financiert. Ik zie overigens niet in waarom dit erg is, want economisch lijkt me dat nogal 
wiedes en dit resultaat kan ook buiten artikel 15ad om bereikt worden.7 

 Als we het woud aan huidige renteaftrekbeperkingen in de Vpb beschouwen dan valt een 
aantal zaken op. Allereerst leidt het geheel tot een ingewikkeld labyrint van wettelijke 
bepalingen die ook niet echt goed op elkaar zijn afgestemd. Ernstiger is de constatering dat 
er geen overkoepelende ratio te achterhalen is voor welke gevallen de wetgever renteaftrek 
ongewenst vindt. Het betreft niet louter fraus-legisachtige situaties want externe overnames 
vallen ook onder de artikelen 10a, 13l en 15ad. Verder betreft het ook niet louter rente op 
groepsleningen want de artikelen 13l en 15ad gelden ook voor rente op externe leningen. Al 
met al is mijn conclusie dat de wetgever geen duidelijk beeld geeft van wat hij ongewenste 
renteaftrek vindt. Het lijkt erop dat als er politieke commotie ontstaat omtrent een concreet 
geval met forse renteaftrek er een regeling wordt verzonnen. Dit gebrek aan 
overkoepelende ratio voor de diverse huidige renteaftrekbeperkende maatregelen heeft mij 
al eerder tot de conclusie geleid dat vervanging van al die aftrekbeperkingen door één 
renteaftrekbeperking de voorkeur verdient en dat die ene regeling een thincap 2.0 dient te 
zijn.8 Studenten en fiscale collega’s weten inmiddels dat als Van der Geld met een voorstel 
voor wetgeving komt dit zelden wordt opgevolgd, maar in dit geval is dat wel heel jammer 
omdat een verbeterde thincapregeling grote voordelen heeft. Zij heeft niet de nadelen van 
de afgeschafte thincapregeling9, is relatief eenvoudig, eerlijker ten opzichte van 
belastingplichtigen en ook minder procyclisch dan de Duitse anti-earningsstrippingregeling, 
die ook als voorbeeld heeft gediend voor de anti-base erosion and profit shifting (BEPS)-
richtlijn van 12 juli 2016. Een regeling die de renteaftrek afhankelijk maakt van de winst is 
immers conjunctuurgevoeliger dan een die de renteaftrek laat afhangen van het eigen 
vermogen. Als het slecht gaat verdwijnt immers eerst de winst en pas daarna het eigen 
vermogen.  

- De innovatiebox. 
De eerste vraag die bij mij opkwam toen ik voor het eerst de regeling van de innovatiebox 
bestudeerde was: waarom moet bij een commercieel bedrijf in hemelsnaam innovatie 
gestimuleerd worden? Als een commercieel bedrijf niet of onvoldoende innoveert is het 
straks ‘out of business’. Daar is niets mis mee want een ander die wel innoveerde neemt de 
fakkel over. Stimuleren van innovatie door commerciële bedrijven is dus net zo iets als het 
stimuleren van ademhalen door mensen van vlees en bloed: dat is volstrekt onnodig want 
dat doen ze toch wel. Waarom dan toch een innovatiebox? Omdat dit een lange tijd door de 
Europese Commissie gedoogde manier is om MNO’en te bevoordelen en naar je land te 

                                                             
7  Bijvoorbeeld door de dochter zelf te laten lenen dan wel de dochter maximaal winst te doen uitkeren 

en (meer dan daarvoor) te lenen voor de bedrijfsvoering. 
8  Zie “Waarom de afgeschafte thincapregeling had moeten worden gehandhaafd (en aangepast)” in 

“Met oog voor detail”, liber amicorum voor mr. J.W. van den Berge, SDU, Den Haag, 2013.  
Overigens zal er altijd ruimte zijn voor fraus legis want dat is geen wettelijk leerstuk maar ontwikkeld 
door de rechter.  

9  Zo dient het goodwillgat te worden gerepareerd, dient de regeling m.i. voor alle rente te gelden, 
zowel intern als extern, dienen schulden waarvan de renteopbrengst voldoende wordt belast niet 
mee te tellen als vreemd vermogen (waarmee tevens ook alle binnenlandse gevallen van dubbele 
belastingheffing worden uitgezonderd) en dient de franchise fors te worden verhoogd (zodat het MKB 
wordt ontzien).  



lokken c.q. daar te houden en de meeste andere EU-landen het  ook doen.10 Ik zeg daarmee 
niet dat we de innovatiebox maar moeten afschaffen, maar wel dat we die niet moeten 
beoordelen in het kader van innovatiestimulering maar in het kader van de voortdurende 
concurrentieslag om mobiel kapitaal.  

- De gemaakte keuzes bij het EU-bestendig maken van het fiscale-eenheidsregime.  
November 2015 is er een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van het Nederlandse 
fiscale-eenheidsregime aan rechtspraak van het HvJ EU, die een fiscale eenheid ook verplicht 
mogelijk maakte bij twee Nederlandse zussen met een buitenlandse EU/EER moeder 
alsmede tussen een Nederlandse grootmoeder en haar eveneens Nederlandse kleindochter 
waarbij de (tussenliggende) moedermaatschappij in een EU/EER buitenland is gevestigd.11 
De wetgever heeft gekozen voor een oplossing waarbij één van de zussen als 
moedermaatschappij wordt aangewezen. Als men ziet tot hoeveel rare fratsen het verlaten 
van de opgaan-in-gedachte leidt, had ik graag gezien dat de onaanvaardbaarheid van een 
(op die opgaan-in-gedachte gebaseerde) grensoverschrijdende fiscale eenheid (ook als dat 
geen grensoverschrijdende verliesverrekening impliceert) door de wetgever beter was 
onderbouwd. Het grote voordeel van het mogelijk maken van een grensoverschrijdende 
fiscale eenheid is dat deze oplossing beter past binnen de fundamentele uitgangspunten van 
ons fiscale-eenheidsregime dan het tot moedermaatschappij bombarderen van een 
zustermaatschappij.  
Ik ben het met Jankie eens die stelt dat het arrest Groupe Steria12 geen directe 
consequenties heeft voor ons fiscale-eenheidsregime (in combinatie met al die regelingen 
waarin belastingplichtigen beter af zijn met een fiscale eenheid).13 Zou deze inschatting 
onjuist zijn dan lost het mogelijk maken van een grensoverschrijdende fiscale eenheid het 
dan door het arrest Groupe Steria veroorzaakte probleem ook op. Indien om 
uitvoeringstechnische of verdragsrechtelijke redenen de invoering van de 
grensoverschrijdende fiscale eenheid onwenselijk zou zijn, en het arrest Groupe Steria ook 
consequenties zou moeten hebben voor ons fiscale-eenheidsregime14, ben ik voorstander 
van een vervanging van ons fiscale eenheidsregime door een vorm van binnensjaarse 
verliesoverdracht binnen een concern. Het voor het bedrijfsleven meest belangrijke element 

                                                             
10  Inmiddels is ook de Europese Commissie wakker geworden en onderzoek gestart naar verboden 

staatssteunaspecten van “Intellectual Property (IP) boxes”. In 2008 heeft de Europese Commissie het 
patentboxregime van Spanje goedgekeurd, maar “Since then, however, the Commission has received 
indications that special tax regimes seem to mainly benefit highly mobile businesses and do not 
trigger significant additional research and development activity. The Commission is therefore 
gathering information to assess whether the regimes grant a selective advantage to a particular group 
of companies, in breach of EU state aid rules.” http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
309_en.htm  

11  Het wetsvoorstel heeft kamerstuknummer 34.323.  
12  HvJ EU, 2-9-2015, C-386/14, BNB 2015/223. 
13  Zie S. Jankie, “Het arrest-Groupe Steria is irrelevant voor de Nederlandse fiscale eenheid”, WFR 

2016/43. Het betoog van mevr. Jankie komt er kort gezegd en in essentie op neer dat het arrest 
Groupe Steria voor de Nederlandse fiscale eenheid geen belang heeft omdat die – anders dan de 
Franse consolidatieregeling – gebaseerd is op de opgaan-in-gedachte.  

14  Een andere mogelijkheid zou dan zijn om al die deelregelingen binnen de Vpb waarin de per-element-
benadering in combinatie met de tot binnenlandse gevallen beperkte fiscale eenheid EU-rechtelijke 
problemen veroorzaakt, aan te passen. Die optie acht ik onwenselijk zowel vanwege het grote aantal 
aan te passen regelingen (waaronder die van de artikelen 10a, 13l en 20a Wet Vpb) als ook de twijfels 
over de gewenste vorm van aanpassing.  



van de fiscale eenheid wordt dan zeker gesteld, terwijl voor interne reorganisaties binnen 
een concern andere opties al aanwezig zijn.15 Vooralsnog ben ik het echter met de wetgever 
eens die de reikwijdte van de per-element-benadering uit het Groupe Steria arrest eerst 
duidelijk wil hebben. Er zijn over deze kwestie inmiddels door de Hoge Raad ook nadere 
prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld.16   

- De regelingen voor de VBI en de FBI.  
 De in artikel 28 Wet Vpb’69 en het Besluit Beleggingsinstellingen opgenomen regeling voor 

fiscale beleggingsinstellingen (FBI’s) komt in de kern neer op een 0%-tarief 
vennootschapsbelasting onder de verplichting de voor uitdeling beschikbare winst binnen 
acht maanden na afloop van het jaar uit te delen aan de aandeelhouders. Het regime is 
bedoeld voor particuliere aandeelhouders, maar de uitdelingseis is voor de binnenlandse 
particuliere niet-aanmerkelijk-belanghouders volledig obsoleet geworden aangezien vanaf 
2001 box 3 niet langer reëel genoten inkomen belast. Daarnaast staat het regime stijf van de 
eisen en voorwaarden (aanmerkelijkbelanghouders zijn niet toegestaan, er gelden 
financieringseisen alsook de eis dat louter belegd mag worden terwijl niemand precies weet 
wat dat is).  

 Naast het FBI-regime hebben we sinds 2007 de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI), die 
subjectief is vrijgesteld van de Vpb-heffing. Deze VBI, die is geïntroduceerd om de 
concurrentie met o.a. Ierland en Luxemburg te kunnen aangaan voor grote 
beleggingsinstellingen, blijkt in de praktijk vooral door directeuren/grootaandeelhouders te 
worden toegepast.17 Het VBI-regime ademt een duidelijk andere sfeer dan dat van de FBI 
zodat het op zijn minst wenselijk is om de regimes op elkaar af te stemmen. Maar zoals 
hierna nog zal blijken ben ik voorstander van een fundamentele doorbreking van het 
klassieke stelsel voor alle aandeelhouders waarbij vervolgens de ratio voor speciale regimes 
in de Vpb voor beleggingsinstellingen volledig verdwijnt. 

- Te beperkte verrekening van fiscale verliezen.  
Verliezen zijn momenteel in de Vpb één jaar terug en negen jaar vooruit te wentelen. 
Hoewel er ook argumenten zijn voor een in de tijd onbeperkte vooruitwenteling van 
verliezen zou ik toch vooral willen pleiten voor een verruiming van de termijn voor 
terugwenteling van verliezen. Dat is zowel om juridische als om economische redenen zeer 
wenselijk. Juridisch verzacht verruiming van de verliesverrekening de bittere pil dat elke 
beperking van de verliesverrekening als resultaat heeft dat meer dan de totale winst wordt 
belast. Economisch kan men constateren dat verruiming van de terugwentelingstermijn van 
verliezen een anticyclisch en dus economisch positief effect heeft. Verder krijgt de 

                                                             
15  Die al aanwezige opties zouden overigens nog wel eens op hun voorwaarden kunnen worden 

beoordeeld als de fiscale eenheid als reorganisatiemogelijkheid verdwijnt.  
 Voor de discussie over de vraag of we het fiscale eenheidsregime kunnen missen verwijs ik naar de 

discussie tussen Heithuis en (R.) De Vries. Zie E.J. Heithuis, “Het einde van de fiscale eenheid Vpb in 
zicht!”, WFR 2015/1348 en R.J de Vries, “Fiscalisten, hun ‘speeltjes’ en het einde van de fiscale 
eenheid VPB is nog niet in zicht”, WFR 2015/1344 en van dezelfde auteur “Een pleidooi voor 
handhaving van het huidige fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting”, WFR 2016/36.  

16  Zie de arresten van de Hoge Raad van 8 juli 2016, rolnr. 15/00878, V-N 2016/36.10 en rolnr. 
15/00194, V-N 2016/36.9.   

17  Na aanvankelijk enige aarzeling is het gebruik door directeuren/grootaandeelhouders van het VBI-
regime inmiddels door de Staatssecretaris geaccepteerd. Zie hieromtrent het VBI-besluit BNB 
2008/141.  



ondernemer met verliesverrekening natuurlijk gewoon zijn eigen geld terug van de fiscus. De 
verruiming van de terugwenteling van verliezen is een mooi voorbeeld van een verbetering 
van de concurrentiepositie die wel wenselijk is want past binnen de structuur en het 
systeem van de wet.  

 
Nu ik toch even bezig ben met de fiscale techniek wil ik voor de volledigheid opmerken dat de nog 
resterende verschillende fiscale behandeling van de buitenlandse dochtermaatschappij en de vaste 
inrichting (o.a. voor valutaresultaten) m.i. niet bij de te repareren onderdelen hoort. Hoewel we de 
buitenlandse dochtermaatschappij en de buitenlandse vaste inrichting (v.i.) zo veel mogelijk gelijk 
willen behandelen, vindt dit streven zijn natuurlijke grens in het feit dat feitelijk en juridisch een 
dochtermaatschappij nu eenmaal iets anders is dan een v.i. Daarin ligt m.i. ook de rechtvaardiging 
om deze twee rechtsfiguren niet altijd en overal gelijk te behandelen.18  

Zoals o.a. de fair share discussie aantoont is de heffing van Vpb van ondernemingen voor 
eenieder van belang al was het alleen maar vanwege het simpele feit dat – gegeven de budgettaire 
behoeften van de overheid – wat de een niet betaalt aan belasting door anderen moet worden 
opgebracht. In het heersende mondiale economische systeem (met grote vrijheid voor het 
kapitaalverkeer) is het ook, ja zelfs juist, voor de productiefactor arbeid van belang dat een land 
voldoende aantrekkelijk is voor kapitaal. Als kapitaal t.o.v. arbeid schaarser wordt, wordt arbeid 
relatief goedkoper. Voor aanbieders van arbeid is het voordeliger als er ruim kapitaal voorhanden is 
en arbeid relatief schaarser is. Het is dus in het belang van de productiefactor arbeid dat we 
voldoende kapitaal aantrekken. Die boodschap moet goed uitgelegd worden aan de aanbieders van 
arbeid, die ook de kiezers in het democratisch proces zijn. Ik geef het U te doen: de verkiezingen 
winnen met de boodschap dat het goed is voor de gemiddelde kiezer om kapitaal met fluwelen 
handschoenen aan te pakken en de benodigde belastingen vooral bij hem, die kiezer, te halen! Eén 
van de conclusies is dat als we kapitaal zwaarder willen belasten, dat heel voorzichtig moet en 
internationaal gecoördineerd.  

Een andere vraag die bij het nadenken en discussiëren over de Vpb opkomt is of we niet 
beter twee Vpb’en kunnen creëren, één voor de binnenlandse ondernemers en één voor de 
MNO’en.  
Zo’n onderscheid maakt het immers gemakkelijker om het beleid specifiek te richten op diegenen 
die echt gevoelig zijn voor internationale belastingdrukverschillen. Qua rechtsgevoel denk ik dat vele 
burgers menen dat er geen wezenlijk verschil is tussen louter nationaal actieve ondernemers en 
internationaal actieve ondernemers. Daarnaast maakt zo’n onderscheid het wel erg gemakkelijk 
voor politici om te zwichten voor chantage van MNO’en. Verder vereist het bestaan van twee Vpb’en 
naast elkaar ongetwijfeld ingewikkelde dan wel (te) lompe overgangsbepalingen als een 
onderneming van de ene categorie naar de andere categorie verschuift. Al met al lijkt het me niet 
aanbevelenswaardig om nationaal en internationaal bedrijfsleven een eigen Vpb te geven.  
 
6. Allerlei niet specifiek voor de Vpb spelende problemen, die wel de Vpb-heffing raken. 

                                                             
18  Zie omtrent de vergelijking tussen de buitenlandse dochtermaatschappij en de buitenlandse v.i. het 

artikel “Een nieuwe regeling voor valutaresultaten bij buitenlandse ondernemingen” van L. Koot en 
Q.W.J.C.H. Kok in WFR nr. 7102 van 18 juni 2015. Zij pleiten overigens wel voor een gelijke 
behandeling op het punt van de valutaresultaten. 



Daarnaast speelt nog een aantal problemen die niet specifiek voor de Vpb zijn, maar daar wel ook 
een rol spelen, soms zelfs een prominente. Ik noem de strijd tussen het economische en het 
juridische denken19, fiscale ethiek20 alsmede de relatie van de EU met de deelnemende lidstaten.  
Tot deze categorie problemen behoort ook de door SOMO en Oxfam/Novib (vermeld in o.a. BN/De 
Stem van 18 juni 2016) getrokken conclusie dat er te veel invloed is van VNO/NCW op de inhoud van 
onze fiscale wet- en regelgeving. Dit probleem raakt de kern van onze democratie en speelt niet 
louter op fiscaal terrein. Niet democratisch gelegitimeerde lobbygroepen hebben onevenredig veel 
invloed op overheidsbeleid en niet door machtige lobbygroepen vertegenwoordigde kiezers komen 
er dus democratisch bekaaid vanaf. Voor zover er sprake is van een verwijt, is dat niet primair 
gericht aan VNO/NCW maar meer aan onze parlementariërs en de ministeries. Als we naar de 
oorzaak van dit probleem kijken (goede organisatiegraad en goede lobby van werkgevers in 
verhouding tot andere maatschappelijke partijen en dus te weinig georganiseerd tegenwicht) dan 
heb ik er niet zonder meer vertrouwen in dat het een probleem uit het verleden is omdat sinds een 
jaar de richtlijnen zijn aangescherpt (zoals het ministerie van Financiën liet weten).  
Op sommige van de hiervoor gesignaleerde problemen (met name waar die de relatie met de EU 
betreffen) en de oplossingen ga ik hierna nader in, de andere stip ik hier om der tijdswille slechts 
kort aan.  

Natuurlijk is het niet normaal dat MNO’en die vooral actief zijn in landen met normale Vpb-
tarieven tussen 20 en 40% maar aan een wereldwijde Vpb-druk van enkele procenten komen. Wat 
mij betreft dient de blik hierbij niet alleen op de MNO’en te zijn gericht (want die houden zich aan de 
geldende wetgevingen) maar zeker ook en m.i. in de eerste plaats op de nationale overheden die het 
met hun onwil om hun nationale regels op elkaar af te stemmen voor MNO’en mogelijk maken om 
minder te betalen dan wat velen hun ‘fair share’ noemen. Dan zal de focus bij die nationale 
overheden (regeringen en parlementen) dan wel dienen te verschuiven van het verbeteren van het 
nationale vestigingsklimaat (hetgeen voor wat betreft het fiscale vestigingsklimaat bijna synoniem is 
aan het vergroten van de mogelijkheden voor MNO’en om niet hun ‘fair share’ te betalen) naar het 
zekerstellen van een wereldwijde eerlijke belastingheffing. Dat vraagt internationale afstemming van 
regels en blijvende aandacht omdat als de ergste publicitaire stormen in de slipstream van LuxLeaks 
en  de Panama Papers zijn overgewaaid er - mede onder druk van een stevige ondernemerslobby in 
de meeste landen – een sterke neiging is om weer gewoon over te gaan tot de orde van de dag, 
d.w.z. op te komen voor de eigen nationale belangen waarmee de fair share bijdrage van MNO’en 
weer snel achter de horizon verdwijnt.  

De belastingwetenschap bevindt zich al vanaf haar ontstaan tussen het economische en het 
juridische wetenschapsgebied. Misschien wel mede daarom hebben wij fiscalisten met lede ogen 
aanschouwd hoe de economie de laatste decennia verwoede pogingen leek te doen om een exacte 

                                                             
19  Voor geïnteresseerden moge ik voor wat betreft de strijd tussen het juridische en het economische 

denken o.a. verwijzen naar mijn bijdrage getiteld “Belastingrecht: een moeizame ‘cohabitation’ 
tussen economie en recht” in de Schonisbundel  getiteld “Gedreven, eigenzinnig, creatief en 
honkvast” en in 2006 uitgegeven bij uitgeverij Wolters-Kluwer.  

20  Zie nader o.a. mijn bijdragen aan de  bundel “Belastingrecht en ethiek in debat” (FED, 1999; mijn 
bijdrage is getiteld “De rol van de overheid in fiscaal-ethische zaken”) en aan de afscheidsbundels van 
Leo Stevens en Richard Happé. De afscheidsbundel van prof. dr. L.G.M. Stevens is getiteld 
“Maatschappelijk heffen 1, de wetenschap “ en in 2006 uitgegeven door Wolters-Kluwer. Mijn 
bijdrage is getiteld “De wet als enige werkbare norm in fiscaal-ethische zaken“. De afscheidsbundel 
van prof. mr. R.H. Happé is getiteld “Principieel belastingrecht” en is in 2011 uitgegeven bij Wolf Legal 
Publishers in Nijmegen. Mijn bijdrage is getiteld “Ethiek en multinationale ondernemingen”.  



wetenschap te worden. Alles moest gemeten worden, uitgedrukt in geld en passen in wiskundige 
modellen. Nu heb ik niets tegen meten of modellen, maar dat verandert als die gemeten en 
modelmatig verkregen uitkomsten gebruikt gaan worden voor concreet politiek beleid. Die modellen 
zijn bedoeld om grote verbanden bloot te leggen en globaal – ceteris paribus – richtingen van 
effecten aan te geven en niet om quasi exact effecten van concreet beleid voldoende betrouwbaar 
te voorspellen. Daar zijn die modellen meestal gewoonweg niet goed genoeg voor en meestal 
overigens ook niet voor bedoeld. Een ander groot probleem is dat de meest belangrijke zaken in ons 
leven niet in cijfers of geld zijn uit te drukken of betrouwbaar objectief te meten zijn. Geluk, 
gezondheid, rechtvaardigheid: allemaal hoogst belangrijke zaken die niet of slechts zeer gebrekkig 
zijn te meten. Als we ons dus alleen met meetbare grootheden bezig houden, veronachtzamen we 
de belangrijkste zaken in het leven van mensen en zijn we dus slechts met de bijzaken bezig! Voor de 
duidelijkheid: meetbare en relevante grootheden dienen gemeten te worden maar daar moeten we 
het niet bij laten en ook de niet of moeilijk meetbare relevante aspecten meewegen.   
Overigens wil ik economen er niet van beschuldigen dat ze ons misleiden. Allereerst zijn er diegenen 
die het met mij eens zijn en die – in economentermen – een breed welvaartsbegrip hanteren waarin 
ook moeilijk meetbare zaken een plek krijgen.21 Daarnaast geven de meeste economen – althans die 
ik ken – direct toe dat hun modellen niet geschikt zijn voor praktische politiek. Waarom worden ze 
daar dan toch voor gebruikt? Allereerst hebben we niets beters om (te trachten) de toekomst te 
voorspellen. Daarnaast zijn het vooral politici en beleidsmakers die, in een tijdsgewricht waarin 
steeds minder burgers bindt en onderling wantrouwen vaak domineert, op zoek zijn naar objectieve 
criteria voor beleid. Dan komt een concreet cijfer dat gehaald moet of kan worden als geroepen. Dat 
heeft men liever dan een oeverloze discussie over moeilijk kwantificeerbare grootheden als 
rechtvaardigheid. Maar dat een discussie (zoals over rechtvaardigheid) niet simpel volgens 
objectieve criteria te beslechten valt, betekent niet dat zij dan maar helemaal niet gevoerd moet 
worden! Die discussies moeten wel gevoerd worden en (omdat de bediscussieerde begrippen plaats- 
en tijdgebonden worden ingevuld) periodiek worden herhaald. Hoe vermoeiend het ook klinkt, we 
blijven steeds moeten discussiëren over wat rechtvaardig is (of wat geluk is en waar mensen 
gelukkiger van worden) en wat de plek daarbinnen is van objectief meetbare grootheden.  
 
  

                                                             
21  Zoals em. prof. Arnold Heertje in par. 1.1 (Welvaart) van zijn boek “Economie”, uitgeverij Prometheus 

– Bert Bakker, vijfde druk, 2014.  



Een Vpb met een fatsoenlijke rechtsgrondslag 
De Vpb verdient een overtuigende rechtvaardiging.  Zoals Verburg in zijn standaardwerk over de Vpb 
al opmerkte ligt de crux van de Vpb in haar relatie tot de IB.22 Als men een rechtspersoon belast, 
komt die last uiteindelijk terecht bij natuurlijke personen die een relatie hebben tot die 
rechtspersoon (zoals aandeelhouders, werknemers, afnemers en/of leveranciers). De Vpb is dus een 
indirecte heffing van natuurlijke personen. Juridisch is het een indirecte heffing van de 
aandeelhouders en voor de vraag of in economische zin de aandeelhouders de Vpb-last ook dragen 
is het afwentelingsvraagstuk van belang.  
Rechtstheoretisch is het onjuist om Vpb en IB los van elkaar te heffen. De wetgever heeft dat 
overigens ook erkend in het aanmerkelijkbelangregime waar voor dividenden en 
vervreemdingsresultaten van de aandeelhouder een verlaagd IB-tarief van 25% geldt. Met dat 
verlaagde tarief bedoelt de wetgever op forfaitaire wijze rekening te houden met de bij de 
vennootschap geheven Vpb.  
Men kan de heffing van Vpb en IB op (globaal) twee wijzen met elkaar verbinden: door hetzij ‘iets’ 
aan de Vpb-kant te doen, hetzij aan de IB-kant. Louter binnenlands beschouwd zou een aftrek van 
primair rendement in de Vpb (zoals de Belgische notionele interestaftrek) serieus het overwegen 
waard zijn omdat de dan resulterende Vpb als overwinstbelasting een solide rechtsgrondslag heeft 
(n.l. een indirecte heffing van de aandeelhouder op basis van het beginsel van de bevoorrechte 
verkrijging). 
De situatie verandert echter drastisch indien men het buitenland in de beschouwing betrekt. In het 
IBR worden heffingsrechten tussen landen verdeeld. Daarbij spelen het bronbeginsel en het 
territorialiteitsbeginsel een belangrijke rol. Volgens die beginselen mag winst die op het territoir van 
een land is behaald in dat land belast worden met winstbelasting. Zou men een aftrek primair 
rendement invoeren dan doet men eenzijdig afstand van in het IBR ‘harde’ heffingsrechten. Voor 
zover het buitenlandse aandeelhouders betreft heeft men ook geen enkele zeggenschap over hoe de 
dividenden en vermogensresultaten bij die aandeelhouders in de IB-heffing worden betrokken (en 
dus geen enkele zekerheid dat de gecombineerde Vpb- en IB-heffing adequaat is).  
Verder zal de invoering van een aftrek van primair rendement hoogstwaarschijnlijk budgettair een 
probleem zijn omdat invoering geld zal kosten want het is o.a. psychologisch onwenselijk om de 
vrijstelling van de primaire winst volledig te compenseren met een hoger tarief over de overwinst.  
Daarom is mijn conclusie dat het probleem van de samenloop van Vpb en IB het best kan worden 
opgelost aan de IB-zijde. Mijn voorstel zou zijn om daarbij aan te sluiten bij de 
aanmerkelijkbelangregeling omdat die sinds de laatste grote herziening in 1997 adequaat 
functioneert en de regeling een mooi voorbeeld is van een goed theoretisch fundament (Vpb is te 
beschouwen als een voorheffing van de aandeelhouder) met een praktische uitwerking (er wordt 
niet getoetst hoeveel Vpb de facto is geheven en of dat Nederlandse Vpb is). Het voorstel is dan om 
de aanmerkelijkbelangregeling niet alleen op 5%-of-meer-aandeelhouders toe te passen maar op 
alle aandeelhouders. Voor aandeelhouders geldt dan dat de van de vennootschap geheven Vpb 
forfaitair wordt verrekend door een lager IB-tarief van 25% toe te passen.23   
 
  
                                                             
22  J. Verburg, “Vennootschapsbelasting” (nr. 4 in de serie Fiscale hand- en studieboeken), uitgeverij 

Kluwer te Deventer, 2000, p. 2, tweede geheel herziene druk (par. 1.2). 
23  Zo’n aanpassing past helemaal goed in een (door de Tweede Kamer gewenst) stelsel waarin in de IB 

box 3 vervangen zou worden door een stelsel waarbij het reëel genoten inkomen wordt belast. 



De verschillende fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen 
Zoals eerder opgemerkt is een van de grotere en fundamentele problemen binnen de Vpb de 
volstrekt verschillende fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen zowel bij de debitrice als 
bij de creditrice. Bij de debitrice slijt een schuld haar leven in de fiscale winst- en verliessfeer met 
o.a. als gevolg dat betaalde rente normaliter aftrekbaar is. Bij de creditrice geldt dat als een 
geldverstrekking moet worden geduid als een kapitaalstorting (en aan alle overige eisen is voldaan) 
de deelnemingsvrijstelling van toepassing is waardoor ontvangen dividenden uit en koersresultaten 
op de deelneming zijn vrijgesteld. Als de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is (o.a. bij het 
verstrekken van een lening in plaats van kapitaal) moeten de lotgevallen van een geldverstrekking 
ook bij de creditrice worden gesitueerd in de fiscale winst- en verliessfeer.   

De fiscale consequenties van een duiding als eigen of vreemd vermogen zijn dus zeer groot. 
Dit feit gekoppeld aan de vrijheid van belastingplichtigen om de voorwaarden van een 
geldverstrekking zelf vorm te geven heeft geleid tot vele procedures waarbij meestal getracht werd 
om de bedrijfseconomische voordelen van eigen vermogen te combineren met de fiscale voordelen 
van vreemd vermogen (in casu meestal renteaftrek bij de debitrice). De Hoge Raad heeft voor de 
vraag of een lening voor de Vpb-heffing moet worden gekwalificeerd als kapitaal uiteindelijk 
duidelijkheid geschapen met een tweetal arresten, n.l. het bodemloze-put-arrest (BNB 1988/217) en 
het prêt-participatif-arrest (BNB 2006/82). Sinds dat laatste arrest weten we dat we voor de fiscale 
kwalificatie (althans voor de Vpb) van een lening in principe de civielrechtelijke duiding volgen 
behalve als de leer van schijn en wezen kan worden toegepast, sprake is van een bodemloze put 
casus dan wel van een deelnemerschapslening. Van zo’n deelnemerschapslening is sprake indien 
cumulatief voldaan is aan de eisen dat sprake is van achterstelling op alle concurrente crediteuren, 
de looptijd van de lening onbeperkt dan wel langer dan 50 jaar is en de vergoeding op de lening 
geheel of bijna geheel winstafhankelijk is. 
 De enige fundamentele oplossing van het hierboven geschetste probleem is een volledig 
gelijke fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. Dat kan grofweg op twee manieren: men 
kan eigen als vreemd vermogen behandelen of vreemd hetzelfde als eigen vermogen. Eigen 
vermogen kan meer als vreemd vermogen behandeld worden met de invoering van een aftrek van 
primair rendement. Voor zo’n, ook door de commissie Van Weeghel24 voorgestelde, maatregel pleit 
dat louter binnenlands bezien de resulterende Vpb als overwinstbelasting eindelijk op een 
fatsoenlijke rechtsgrondslag zou zijn gebaseerd. Er tegen pleit echter de internationaal 
fiscaalrechtelijke dimensie alsook het verwachte budgettaire effect. Zoals hiervoor aangegeven 
druist het tegen de geldende regels in het IBR in om ‘harde’ heffingsrechten eenzijdig weg te geven. 
Daarnaast kost zo’n vermogensaftrek de Nederlandse overheid het nodige geld. Als men zo veel geld 
kan uitgeven komen ook andere opties, zoals een generieke tariefsverlaging, om economische 
redenen uitdrukkelijk in beeld.   
 Vreemd vermogen zou men fiscaal als eigen vermogen kunnen behandelen waardoor o.a. bij 
de debitrice rente niet langer aftrekbaar zou zijn. Om dubbele belastingheffing te voorkomen zou, 

                                                             
24  Zie het rapport “Continuïteit en vernieuwing” dat door de studiecommissie belastingstelsel op 7 april 

2010 is uitgebracht. De commissie noemt de aftrek primair rendement vermogensaftrek. In het 
voorstel van de commissie worden deelnemingen uit het vermogen geëlimineerd en kan de 
vermogensaftrek ook omslaan in een bijtelling indien sprake is van een negatief gecorrigeerd 
vermogen.   



met uitzondering van financiële instellingen25, bij de creditrice in de Vpb de rente niet langer belast 
moeten worden. Dat is nog wel uitvoerbaar voor louter binnenlandse situaties, maar werkt over de 
landsgrenzen alleen als alle buitenlanden26 tegelijk op hetzelfde systeem overstappen als Nederland. 
Zo lang dat niet gebeurt is eenzijdige invoering door Nederland niet verstandig omdat het enerzijds 
onze fiscale concurrentiepositie ernstig aantast (voor die MNO’en met renteaftrek in Nederland) en 
anderzijds andere MNO’en in staat stelt rente-inkomsten belastingvrij in Nederland te verzamelen 
met ongetwijfeld boze gezichten bij andere landen gevolgd door fiscale tegenmaatregelen.  
 Mijn conclusie is dat we moeten blijven werken aan het rijp maken van de geesten binnen 
OESO-verband voor een wereldwijde fundamentele aanpak van dit probleem, maar in de tussentijd 
geen drastische eenzijdige maatregelen moeten nemen. Voorlopig zullen we het daarom ook 
moeten doen met second best oplossingen als beperking van de renteaftrek louter als die excessief 
is. Hiervoor heb ik daarbij gepleit voor een herziene thincap 2.0 regeling (als technisch de beste 
oplossing) naast het altijd voorradige fraus legis als rechtersoplossing voor al te agressieve tax 
planning.  
  
  

                                                             
25  Voor financiële instellingen vormt in- en uitlenen van gelden een van hun kernactiviteiten waarbij de 

resultaten daarop ‘gewoon’ in de Vpb-heffing betrokken dienen te worden. 
26  Men kan hier om praktische redenen ook wat minder veeleisend zijn, maar mij dunkt dat tenminste 

alle OESO-landen wel tegelijkertijd dat zelfde systeem moeten invoeren waarin rente niet belast 
wordt noch aftrekbaar is.  



Een Europese vennootschapsbelasting 
Op het terrein van de directe belastingen in zijn algemeenheid en de Vpb in het bijzonder dobberen 
we in de EU al decennialang vrij stuurloos rond. Dat komt omdat in het Verdrag inzake de werking 
van de EU (VwEU; en zijn voorgangers) neergelegd is dat directe belastingen tot de nationale 
autonomie van de lidstaten behoren. Het HvJ EU heeft in vaste rechtspraak vervolgens bepaald dat 
die nationale autonomie er (deels) niet is omdat die autonomie dient te worden ingevuld op een 
wijze dat men niet in strijd komt met de vrijheden uit het VwEU. Inmiddels zijn we verblijd met 
honderden arresten over de botsing van nationale directe belastingen van de lidstaten met een of 
meer van de verdragsvrijheden. De status quo is daarbij dat de EU aan de kern van de directe 
belastingen (de bepaling van de grondslag en het tarief) niet mag komen, maar dat de 
heiligverklaarde verdragsvrijheden kunnen meebrengen dat – vaak heel onverwacht – onderdelen 
van de directe belastingen in strijd met het EU-recht zijn en aangepast moeten worden. We moeten 
het dus doen met de negatieve integratie die het HvJ EU tot stand brengt.27 Dit geschiedt naar zijn 
aard schoksgewijs en onvolkomen want zonder uitgewerkte achterliggende visie op waar het naar 
toe moet. Ingrijpen van de Europese wetgever (lees: de gezamenlijke hoogste nationale politici in de 
Raad van Ministers) ware dan ook te prefereren maar is met de inmiddels Babylonische omvang van 
de EU met 28 lidstaten en de unanimiteit die regelgeving hier vereist haast ondenkbaar. Mijn wens 
tot ingrijpen van de Europese wetgever staat los van de richting waarin wordt ingegrepen. Zowel 
meer als minder invloed van de EU op onze directe belastingen is denkbaar. Men zou kunnen kiezen 
voor harmonisatie van de directe belastingen (in extremo voor de Vpb zelfs uitmondend in een 
echte Europese Vpb) maar evenzeer zou men met nadere regelgeving (in casu aanpassing van het 
VwEU) het HvJ EU kunnen duidelijk maken dat de verdragsluitende staten echt niet bedoeld hebben 
dat de verdragsvrijheden de nationale autonomie op het terrein van de directe belastingen 
beknotten. Beide opties – meer of minder EU-invloed door duidelijke regelgeving – zijn mijns inziens 
te prefereren boven de huidige toestand die langdurige onzekerheid oproept en resulteert in een 
proces van schoksgewijze voortdurende aanpassing waarbij precieze inhoud en het tijdspad van de 
aanpassingen onzeker zijn.  
Als de discussie over de EU gaat valt steevast vroeg of laat de term subsidiariteit. Meestal wordt het 
subsidiariteitsbeginsel ten tonele gevoerd door diegenen die zaken op nationaal niveau wensen te 
regelen en (verdere) EU-bemoeienis buiten de deur wensen te houden. Dat zijn meestal nationale 
politici die met meer EU-bemoeienis hun macht zien afnemen. Wat mij betreft is het een goede zaak 
om dit subsidiariteitsbeginsel tot leidraad te nemen omdat daarmee de oplossing van problemen 
voor burgers centraal komt te staan en niet wie op welk niveau hoeveel macht heeft of krijgt. Het 
subsidiariteitsbeginsel zegt namelijk dat bevoegdheden dienen te worden gelegd op het niveau waar 
zij het beste thuis horen, d.w.z. op het niveau dat de problemen het best kan oplossen. Volgens dit 
beginsel zou de EU m.i. bijvoorbeeld verantwoordelijk dienen te zijn voor de verdediging van onze 
buitengrenzen, het buitenlandse beleid en de immigratiepolitiek. Dat is uiteindelijk in het belang van 
alle EU-burgers, of die nu Frans, Duits, Pools of Nederlands zijn. Dat de bevoegdheden op deze 
terreinen op nationaal niveau blijven liggen, draagt niet bij aan een adequate oplossing van de 
problemen, maar wordt veroorzaakt door nationale politici die macht niet naar het meest geëigende 
niveau wensen te brengen als dat niet het nationale niveau is.  

                                                             
27  En die aan het HvJ EU niet kan worden verweten want die rechters doen ook maar gewoon naar eer 

en geweten hun werk. Bij voldoende positieve integratie is negatieve niet nodig.  



Volgens het alom – en ook door mij – aanvaarde subsidiariteitsbeginsel hoort (ook) de 
belastingheffing van een in snel tempo steeds internationaler geworden bedrijfsleven wat mij 
betreft op het hoogst mogelijke, goed functionerende niveau thuis. Daarbij vallen de Verenigde 
Naties af op het tweede criterium (onvoldoende goed functionerend) en blijft de EU als bestuurslaag 
over. Het is dus een kwestie van neerleggen van bevoegdheden waar die thuis horen. Het gaat niet 
aan om bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn op te zadelen met een caleidoscoop aan 
afwijkende nationale regels. Weliswaar neemt dan de nationale beleidsruimte op fiscaal terrein af, 
maar m.i. wordt het tijd dat we afkomen van dat kinderachtige gedoe om internationaal-
bedrijfslevenvriendelijke regels te verzinnen waarvan we vinden dat ze verboden zouden moeten 
worden als onze buurlanden ze zouden willen invoeren.28 Gegeven het heersende mondiale liberale 
klimaat, waarin concurrentie tussen landen nu eenmaal een gegeven is, is het zaak de fiscale 
concurrentie tussen landen binnen de perken te houden. Die concurrentie hoeft niet volledig 
uitgebannen te worden (dat is zelfs niet wenselijk), maar dient zich af te spelen op een politiek 
afgesproken speelveld waarvan we de grootte en afbakening acceptabel vinden. Dus geen free fight 
maar een bokswedstrijd met duidelijke regels.29 Als we dat niet doen geven we voeding aan de ‘rat 
race to the bottom’ met uiteindelijk de sociaal en economisch zwakkeren en minder mobielen die 
daarvoor de prijs betalen. Zo bezien is het beteugelen van ongebreidelde fiscale concurrentie tussen 
landen een kwestie van (het handhaven van voldoende) beschaving.  

Een echte Europese Vpb is als ultiem uitvloeisel van het subsidiariteitsbeginsel daarom 
gewenst. Zo’n Europese Vpb maakt voor de Vpb-heffing van Europa één territoir zonder 
binnengrenzen. Alle (Vpb-)problemen voorvloeiende uit het bestaan van fiscale grenzen tussen de 
EU-lidstaten zullen dan verdwenen zijn.30 Overigens wil ik graag direct een tweetal misverstanden uit 
de weg ruimen. Het eerste misverstand is dat een Europese Vpb tot eenheidsworst qua grondslag en 
tarief zou leiden. Dat hoeft geenszins want men kan heel wel verschillende effectieve tarieven31 
hanteren voor verschillende regio’s. Die effectieve drukverschillen moeten dan wel gerechtvaardigd 
worden door verschillen in sociaaleconomische ontwikkeling van een regio.  
Een tweede misverstand dat om weerlegging vraagt is dat de opbrengst van een Europese Vpb 
integraal ter beschikking zou moeten staan van de EU (in Brussel blijft). Ook dat hoeft helemaal niet. 
Het is een politieke keuze, die los staat van de eventuele invoering van een Europese Vpb op zich, 
hoeveel geld er in Brussel achterblijft. Ik kan wel een aantal goede bestemmingen op EU-niveau 
verzinnen32, maar het is in principe ook denkbaar dat de gehele opbrengst wordt teruggesluisd naar 
de lidstaten. Een voor de hand liggende maatstaf voor de verdeling van die totale EU-Vpb-opbrengst 

                                                             
28  Politici zouden zich ook moeten realiseren dat overal waar zij reppen van ‘verbeteren van het fiscaal 

vestigingsklimaat’ (dat klinkt goed) dat meestal neerkomt op “vergroten van de mogelijkheden voor 
MNO’en om hun wereldwijde belastinglast te verlagen” (dat klinkt een stuk minder goed volgens 
velen, al was het alleen maar vanwege het simpele feit dat wat de een niet aan belasting betaalt 
uiteindelijk door anderen moet worden opgebracht).  

29  Sommigen zullen vinden dat ook bokswedstrijden verboden zouden moeten worden, maar dat komt –
vertaald naar het onderwerp – neer op verwerping van de kapitalistische, liberale wereldorde. Zo ver 
zou ik niet willen gaan omdat we m.i. (nog) niets beters hebben.   

30  Meest in het oog sprekende voordelen zijn de automatische grensoverschrijdende verliesverrekening 
en het onnodig zijn van exitheffingen bij emigratie binnen de EU.  

31  Ik rep van effectieve drukverschillen omdat nominale tariefsverschillen nietszeggend zijn. Pas als men 
grondslag en tarief in de beschouwing betrekt is een juiste vergelijking mogelijk.  

32  Zo zou een fonds om de euro te steunen als dat nodig is m.i. welkom zijn zodat er niet, als er 
problemen zijn die om financiële middelen vragen, steeds met de pet rondgegaan behoeft te worden.  



over de lidstaten is de grootte van de nationale economieën.33 Hoewel ook dit geen simpele taak is, 
is het belangrijkste waar men dan nog op moet letten dat de statistieken waarop die verdeling 
gebaseerd is consistent zijn.34   
 
  

                                                             
33  Bij een echte Europese Vpb hebben we ook niets te maken met ‘formulary apportionment’ (het 

verdelen met een formule van de concernwinst over de concernonderdelen) omdat niet de winst van 
één concern over de betrokken EU-lidstaten verdeeld behoeft te worden maar daarentegen de totale 
opbrengst van die EU-Vpb (geheel of gedeeltelijk) ‘eerlijk’ verdeeld moet worden over de lidstaten. 
Het eerlijkst lijkt me een verdeling naar de grootte van de nationale economieën.   

34  Het is minder erg als de statistieken niet (geheel) kloppen als ze dat allemaal maar in dezelfde mate 
(niet) doen. Dus allemaal ‘Duitse’ statistieken of allemaal ‘Griekse’ is voorlopig voldoende.  



De fiscaliteit als onderdeel(tje) van het EU-probleem 

De fiscaliteit is maar een klein onderdeel van de totale problematiek van de EU. Die EU beleeft de 
zwaarste identiteitscrisis in haar bestaan. Daarbij staan aan de ene kant de calculerende eurofielen 
die voorrekenen hoe veel de EU ons oplevert en een eventueel vertrek uit de EU kost, waarbij ze 
volkomen voorbij gaan aan het feit dat de echt belangrijke zaken in ons leven niet in geld zijn uit te 
drukken en veel burgers zich dan ook niet met euro’s tellen laten overtuigen. Aan de andere kant 
van het spectrum staan de EU-haters die met de slogan “We want our country back” bijna 
oorlogstaal uitslaan waarbij de feiten er soms niet toe doen en soms zelfs gesuggereerd wordt dat 
bij het verlaten van de EU ook het weer beter wordt. De volgende simpele feiten zijn wat mij betreft 
vermeldenswaard en uitgangspunt voor de te volgen route. 
 Allereerst kan geconstateerd worden dat de EU een zeer onevenwichtige constructie is. 
Enerzijds zijn er de ‘harde’ verdragsvrijheden, die zelfs nationale regels overrulen en afdwingbaar 
zijn bij de rechter. Deze regels, die vooral goed passen bij een liberale overtuiging, betreffen de 
interne markt en zijn zodoende primair economisch van aard. Voor wat betreft de niet-economische 
aspecten van het leven is de situatie geheel anders. Daar geen direct door de burgers in te roepen 
verdragsvrijheden maar moeizame compromissen tussen 28 landen gebaseerd op het idee van ad 
hoc onderlinge samenwerking. En als 28 landen een toren willen bouwen dan wordt dat er meestal 
een die lijkt op die van Babel. Eigenlijk is alleen goed geregeld wat voor MNO’en van het grootste 
belang is (verdragsvrijheden en de euro). De EU is vanuit een idealistisch vertrekpunt (nooit meer 
oorlog in Europa) verworden tot een primair financieel en economisch gericht mekka voor 
multinationals.  
 Daarnaast is het goed ons te realiseren dat de EU is geworden wat de nationale politici er 
van hebben gemaakt. Als de EU-constructie niet deugt dan is het dus ook aan nationale politici om 
die te verbeteren. Het grote probleem is het gebrek aan gedeelde visie op waar het met de EU naar 
toe moet. Alles kan de goede en de slechte kant op gaan maar dan moet je het wel eens zijn over 
wat de goede en wat de slechte kant is en waar we heen moeten. Het resultaat is dat de halfvolle 
glazen die sommigen zien, volgens anderen half leeg zijn.  
 De EU heeft ook een permanent marketing probleem. Als zaken goed gaan in Europa dan 
wordt het succes geclaimd door nationale politici en regeringen, en als er dingen fout gaan, ligt het 
meestal aan de EU! De waarheid is natuurlijk meestal genuanceerder, maar die boodschap vindt 
veelal geen gewillig oor.  
 Naar mijn mening is het echte probleem binnen de EU een gebrek aan consensus over waar 
het naar toe moet met de EU. Willen we als einddoel een politieke unie als de Verenigde Staten van 
Europa of een los samenwerkingsverband waar alleen de interne markt centraal staat en de rest zo 
veel mogelijk wordt overgelaten aan nationale politici c.q. de lidstaten? Mede gezien het aantal EU-
lidstaten (28 en straks na effectuering van de Brexit 27) dringt zich de gelijkenis op met de toren van 
Babel. Die toren komt niet af, want met zo veel lidstaten worden we het natuurlijk niet eens over die 
exacte einddoelen.35 De oplossing voor de EU ligt naar mijn mening in het eens worden en 
formuleren van concrete einddoelen en niet langer werkende weg problemen oplossen zonder visie 
op waar dit uiteindelijk allemaal toe moet leiden. Niet elk EU-lid behoeft daarbij hetzelfde einddoel 

                                                             
35  De ironie wil dat vooral het Verenigd Koninkrijk voorstander was en is van uitbreiding van de EU o.a. 

omdat zo’n grote EU het zo goed als illusoir maakt dat van een politieke unie iets terecht komt (want 
dat willen ze niet, het gaat louter om de geneugten van de interne markt). En dan hebben ze het voor 
elkaar en verlaten ze vervolgens de EU! 



voor ogen te hebben. Grofweg zijn de twee uiterste opties: het genoegen nemen met een EU 
beperkt tot de interne markt (de minimumvariant36) of een unie van gelijkgestemde landen die tot 
een vergaande politieke unie wensen te komen (de Verenigde Staten van Europa-variant). Dat is 
overigens m.i. geen EU van twee snelheden zoals men vaak hoort, maar veel fundamenteler een EU 
met twee einddoelen: louter de interne markt of een politieke unie als einddoel.37 Ik hoef in deze 
afscheidsrede niet te kiezen voor de ene of de andere optie omdat mijn conclusie voor beide 
(uiterste) gevallen dezelfde is: een Europese Vpb is wenselijk, ook voor een goed functionerende 
interne markt zonder oneerlijke fiscale concurrentie. 
 Vorenstaande bespiegelingen over het karakter van de EU heb ik tot een minimum willen 
beperken maar waren nodig omdat de fiscaliteit maar één onderdeel is van het geheel. In het 
vervolg van mijn verhaal abstraheer ik van de richting waarin de EU zich zal (moeten) ontwikkelen en 
neem louter de huidige toestand als vertrekpunt. In een wereld die met de mondialisering een dorp 
is geworden zou ik – vertrekkend vanuit de status quo - vervolgens het subsidiariteitsbeginsel als 
uitgangspunt willen nemen. Dat beginsel mag van mij zelfs nog wel geherformuleerd worden in het 
voordeel van nationalistisch ingestelde personen. Dan impliceert het subsidiariteitsbeginsel: 
bevoegdheden horen op het niveau het dichtst bij de burgers te liggen tenzij er goede redenen zijn 
om die bevoegdheden hoger te plaatsen. Maar dan nog zijn er legio bevoegdheden die m.i. beter op 
het EU-niveau gelegd kunnen worden simpelweg omdat de problemen ook op dat niveau spelen en 
op dat niveau beter kunnen worden opgelost. Ik noem bescherming van de buitengrenzen, 
buitenlands beleid en immigratiepolitiek, maar ook een Europese Vpb.38 Uiteraard ga ik er dan wel 
van uit dat men die bevoegdheden op EU-niveau goed regelt en dat (op termijn) het democratisch 
deficit van de EU wordt opgelost. De EU wordt dan wat mij betreft een echte bestuurslaag met 
bevoegdheden die er op grond van subsidiariteit echt thuis horen. Zo’n volwaardige bestuurslaag 
wens ik niet om een superstaat te creëren, maar simpelweg omdat we dan de democratie ook 
volgens bekende wegen kunnen vormgeven waarbij er gewoon een EU-regering komt, die door het 
EU-parlement gewoon kan worden weggestuurd en waarbij ik bij Europese verkiezingen gewoon op 
een buitenlander kan stemmen als ik daarop zou willen stemmen omdat ik meen dat die mijn 
belangen het best behartigt. 
 
  

                                                             
36  De term ‘minimumvariant’ is enigszins misleidend omdat deze variant voor de Britten blijkbaar nog 

niet minimalistisch genoeg was. Zij zetten bij de Brexitonderhandelingen in op de voordelen van de 
interne markt maar zonder het vrije verkeer van personen dat daar bij hoort.  

37  Mijn persoonlijke voorkeur zou het hebben om bij het formuleren van zo’n wenselijk einddoel de 
randvoorwaarden goed en duidelijk te stellen (zoals betere democratische controle) en overigens ook 
hier het subsidiariteitsbeginsel als uitgangspunt te nemen. Er worden dan alleen bevoegdheden aan 
een hervormde EU overgedragen als het EU-niveau het beste niveau is waarop de problemen kunnen 
worden opgelost. Niet het creëren van een of andere superstaat is dan het doel maar het zo goed 
mogelijk oplossen van problemen van burgers (in een gelaagde democratische rechtsstaat).  

38  Ik heb wat problemen met de euro. Hoewel ik geen voorstander was van invoering van de euro meen 
ik dat nu we deze gemeenschappelijke munt eenmaal hebben het logisch is dat het budgettaire beleid 
van de overheden in de eurolanden ten minste aan gemeenschappelijke spelregels is gebonden. Het 
is duidelijk dat de invoering van de euro helaas niet het eindpunt was van een ontwikkeling waarin de 
deelnemende landen economisch naar elkaar toe groeiden, maar te prematuur heeft plaats 
gevonden. Ik kan de voor- en nadelen niet overzien van het ontbinden van het euro-avontuur zodat ik 
er voorshands maar van uitga dat de euro blijft en dat dit wenselijk is.  



Hoe lopende initiatieven in te passen? 

Het Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)-voorstel van de Europese Commissie (EC) is 
– zeker als we het oorspronkelijke voorstel beschouwen – een halfwas voorstel met grote nadelen. 
Het is in elk geval wezenlijk heel wat anders dan een Europese Vpb. Zou invoering van de C(C)CTB-
voorstellen van de EC een stap in de goede eindrichting (n.l. naar een echte Europese Vpb) zijn? Dat 
zou heel wel kunnen. Immers de CCCTB-voorstellen leiden in elk geval tot geharmoniseerde 
winstvaststellingsregels, die als basis zouden kunnen dienen voor een latere echte Europese Vpb. En 
zelfs als men die CCCTB-grondslagregels niet wenst over te nemen zal het hoogstwaarschijnlijk 
gemakkelijker afwijken zijn als de dan geldende basisregels in de betreffende EU-landen gelijk(er) 
zijn. Ergo: hoewel m.i. een Europese Vpb te prefereren is boven C(C)CTB-voorstellen, kan het geen 
kwaad eerst aan die C(C)CTB-voorstellen te werken als dat de politiek begaanbare route is (wat 
overigens nog steeds de vraag is39). Dat laat onverlet dat een kritische houding t.a.v. C(C)CTB-
voorstellen op zijn plaats is. Zo is een optioneel karakter m.i. onwenselijk en heeft o.a. Nederland 
terecht gewezen op de te simpele verdelingsformule voor de concernwinst over de diverse 
concernonderdelen.  
 Op de diverse onderdelen van de eind januari 2016 door de Europese Commissie 
gelanceerde concept-anti-BEPS-richtlijn is (ook) van alles aan te merken40 en hetzelfde geldt (in wat 
mindere mate) voor de definitieve anti-BEPS-richtlijn (EU 2016/116441), maar dat geldt niet voor het 
idee om BEPS-gevoelige aspecten van de nationale Vpb-systemen op elkaar af te stemmen. Men kan 
de anti-BEPS-richtlijn zien als een eerste en logische stap op de enige effectieve route die al te 
agressieve taxplanning door MNO’en moet voorkomen. Die route, die moet leiden tot het bijdragen 
van hun ‘fair share’ ook door MNO’en, is onderlinge afstemming c.q. harmonisatie van nationale 
regels.42  Net als de C(C)CTB-voorstellen kan het idee van een anti-BEPS-richtlijn als voorwerk 
worden gezien dat later kan worden afgemaakt met een echte Europese Vpb. Blijkens een bericht in 
de Volkskrant van 18 juni 2016 vinden Oxfam en Tax Justice Network dat de anti-BEPS-maatregelen 
waarover de ministers van Financiën het half juni 2016 eens zijn geworden (en die hebben geleid tot 
de richtlijn van 12 juli 2016 tegen belastingontwijking die de interne markt direct raakt) niets 
voorstellen en werd dat bestreden door onze minister van Financiën Dijsselbloem met de vraag 

                                                             
39  Inmiddels heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij het ingeslagen CCCTB-traject wenst te 

vervolgen en binnenkort zal komen met nadere voorstellen in twee fasen. Allereerst wil zij inzetten op 
een CCTB zonder consolidatie van concernwinsten en – verliezen tussen de lidstaten. Daarna wil de EC 
haar tweetrapsraket vervolgen met een voorstel om de in eerste instantie weggelaten consolidatie 
tussen de lidstaten van de concernwinsten en –verliezen alsnog toe te voegen en dus uiteindelijk de 
derde ‘C ‘ toe te voegen aan de CCCTB.  

40 Zonder enige pretentie van volledigheid noem ik de keuze voor een naar Duits voorbeeld 
vormgegeven anti-renteaftrekbepaling die m.i. veel te procyclisch uitpakt vanwege de afhankelijkheid 
van de renteaftrek van de gemaakte (bruto)winst. Verder dwingt de switch-overbepaling Nederland 
m.i. ten onrechte om haar deelnemingsvrijstelling te vervangen door een minder voordelige 
creditregeling in gevallen waarin nu geen sprake zou zijn van laagbelaste beleggingsdeelnemingen. 
Ook laagbelaste actieve deelnemingen kunnen immers door die switch-overbepaling getroffen 
worden.  In de inmiddels aangenomen definitieve tekst van de anti-BEPS-richtlijn van 12 juli 2016 (EU 
2016/1164) is het tweede probleem verdwenen (er resteert nog slechts de CFC-regeling maar alleen 
voor passief inkomen c.q. alleen voor buitenlandse vennootschappen zonder wezenlijke economische 
activiteit; zie lid 2 van artikel 7 Anti-BEPS-richtlijn), maar is het eerstgenoemde gebleven.  

41  Zie o.a. ook V-N 2016/37.  
42  Waarbij nationale politici zich terdege dienen te realiseren dat dit gepaard gaat met minder 

mogelijkheden om nationaal afwijkende ‘leuke dingen‘ te doen voor multinationals.  



waarom het dan zo moeilijk was om een compromis te bereiken. M.i. ligt de waarheid – zoals zo 
vaak - in het midden. De maatregelen vormen een duidelijke breuk met het verleden waarin er niet 
veel gebeurde, maar anderzijds vormen zij een druppel op de gloeiende plaat van 
ongeharmoniseerde nationale regelgeving, die belastingontwijking door MNO’en mogelijk blijft 
maken. De maatregelen kunnen dus geduid worden als een stapje in de goede richting maar zijn – in 
het licht van het gewenste einddoel – nog onvoldoende.  
 Mijn conclusie is dat op grond van het subsidiariteitsbeginsel een Europese Vpb gewenst is 
ook als men niet veel verder wenst te gaan met de Europese integratie. Het is m.i. meer een kwestie 
van goed en consequent afmaken wat we eerder zijn begonnen. Het probleem is niet te veel EU 
maar juist te weinig en vooral te inconsequent. Zoals opgemerkt kan zo’n Europese Vpb nog heel 
verschillend worden ingevuld, zowel inhoudelijk als budgettair (qua opbrengstverdeling).  
 
 

Dames en Heren, 
 
Met de laatste decennia alsmaar dalende tarieven (zowel nominaal als effectief) van de Vpb, leek 
het me ooit een mooie gedachte dat die Vpb zou worden afgeschaft als ik met pensioen ging. Dat zit 
er helaas niet in en dat ligt niet alleen aan het feit dat ik met vervroegd pensioen ga. We kunnen de 
Vpb voorlopig nog niet missen. Maar zo lang we Vpb heffen kan het wel een stuk beter dan nu. 
Daarbij moeten we – ook al is dat politiek niet sexy - aandacht besteden aan de 
rechtvaardigingsgronden voor een Vpb en het niveau waarop zij het beste geheven kan worden. 
Naar mijn mening is dat met goede argumenten het Europese niveau. Dat gezegd zijnde is er nog 
veel te bediscussiëren over de invulling van die Europese Vpb. Gelukkig maar, al was het alleen maar 
vanwege de geruststellende gedachte dat de discussie doorgaat als ik er mee ophoud. Maar de 
belofte afgeven dat ik me niet meer in de discussie zal mengen, kan en wil ik niet.  
 
 
  



Opmerkingen van persoonlijke aard 
 
Als sluitstuk bij het uitspreken van mijn afscheidsrede wil ik een paar woorden van dank spreken tot 
enkele van de personen die mijn verblijf aan deze universiteit tot een groot genoegen hebben 
gemaakt. Allereerst zijn dat de collega’s buiten de fiscale departementen op de economische en 
juridische faculteit. Dat wij als fiscalisten altijd in zowel de juridische als de economische faculteit 
vertoeven heeft nadelen maar zeker ook grote voordelen en één daarvan is dat je veel mensen uit 
beide faculteiten leert kennen en dat ging meestal in een sfeer die de Tilburgse universiteit 
kenmerkt: functioneel en gemoedelijk.  
 
De collega’s van de vakgroepen fiscale economie en fiscaal recht hebben al die jaren gezorgd voor 
een zeer collegiale, wetenschapsvriendelijke en studentvriendelijke omgeving en daar ben ik ze zeer 
dankbaar voor. Zonder anderen te kort te willen doen, noem ik speciaal collega proximus Arie Rijkers 
met wie ik gelijktijdig aan deze universiteit ben begonnen als (toen nog) wetenschappelijk 
medewerker, op dezelfde dag gepromoveerd (wel ieder een eigen onderwerp!) en tegelijk benoemd 
tot hoogleraar. Ik kijk met grote voldoening terug op onze gezamenlijke jaren aan deze universiteit 
waarbij we aan een half woord vaak genoeg hadden om elkaar te begrijpen. Jij piepte er weliswaar 
een drietal jaren eerder tussenuit met pensioen maar na vandaag ben je toch weer mijn collega 
proximus, zij het mijn collega emeritus proximus.  
 
Dan het thuisfront. Ineke, Mark, Marloes, Adriana en André beloof ik dat de gesprekken net zo vaak 
(niet) over belastingen zullen gaan als voor mijn pensioen. Want belastingen zijn wel leuk, maar er 
zijn heel veel andere leuke dingen om het over te hebben en ons mee bezig te houden, zeker nu ik 
met pensioen ga. Dat opa wat vaker moet voorlezen voor Alex, Lise, Thomas en Stijn is iets waar ik 
me nu al op verheug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijnheer de rector, 
 
Ik heb gezegd. 
 


