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Altijd halverwege, altijd op weg

Kerst nadert met rappe schreden. De donkere dagen rond Kerstmis zijn traditioneel een tijd van overpeinzing en
reflectie. Een boek kan daaraan bijdragen — zoals Cees Nootebooms De omweg naar Santiago. Zijn
omzwervingen in Spanje zijn aanleiding tot reflectie op de Spaanse geschiedenis, kunst en literatuur. Het gaat niet
om het reisdoel, maar om de overpeinzingen en beschouwingen. Een buitengewoon leesbaar, maar misschien ook
wat dik boek — als men weinig tijd heeft. En als je op wintersport bent, wil je na de après-ski natuurlijk ook geen
dik boek lezen. Met misschien net een glas Glühwein teveel op wil je geprikkeld worden. Kort en krachtig, dat is
waar je hoofd naar staat.

Wim Wuyts’ “Ergens halverwege. Een visie op internationaal fiscaal management” (knopsbooks.com) biedt zo’n
prikkelend betoog. Dit zeer handzame boekje, het past in colbert of ski-jack, bevat het verslag van zijn fietstocht
vanaf de Pyreneeën naar Santiago de Compostella. Maar het bevat veel meer en dat maakt het bijzonder
interessant en relevant voor fiscalisten — juist nu. Hij reflecteert uitvoerig op de essentie van het beroep van
internationaal bedrijfsfiscalist. Hij is een man met kennis en ervaring, maar ook met passie voor zijn vak. En dat
kleurt zijn reflecties op de (internationale) fiscaliteit waar niets zwart-wit is en alles continu verandert.
Internationaal belastingrecht staat volop in de belangstelling. Starbucks, Google, Apple, EU OECD, G-8 en G-20
zijn slechts enkele namen die tal van fiscale belletjes doen rinkelen bij het grote publiek. Zij staan voor een
maatschappelijk debat waarvan het einde nog niet in zicht is. Fiscalisten zullen daar hun positie in moeten bepalen.
Het fiscale gedrag van multinationals bleef lange tijd buiten het brandpunt van de publieke opinie. Natuurlijk, er
waren de boekhoudschandalen van Enron, Worldcom, Parmalat en andere multinationals. Maar dat was fraude en
betrof toch vooral accountancy; daarna leek de fiscaliteit weer in rustig vaarwater te komen. Maar nu woedt er een
nieuwe storm waarbij de multinationals het moeten ontgelden. Legaal handelen wordt nu moreel beoordeeld, zo
blijkt uit het debat over aggresive tax planning. Dat geldt ook voor het fiscale gedrag van multinational. “Het publiek
ziet een integriteitsprobleem en normvervaging binnen de bedrijfswereld.” Multinationals hebben dus echt wat uit te
leggen. Maar tegelijkertijd wordt ook ons beroep van fiscalist bevraagd: “Are we doing the right thing?”

Voor multinationals is passief dobberen op de woelige baren geen optie. Fiscale keuzes moeten nu meer dan ooit
weloverwogen worden gemaakt nu de internationale fiscale wereld zich op een kantelpunt bevindt. Er moet nu een
aantal venijnige hellingen worden genomen met forse stijgingsgraad. Maar halverwege afstappen is geen optie.
“Ergens halverwege”, zo heet het boekje, maar bestaat dat nog wel, als wij en de wereld om ons heen permanent
in beweging lijken te zijn?

Halverwege: je bevindt je tussen twee vaste punten, tussen twee situaties of misschien tussen twee fases in je
leven. Bij vastliggende patronen in het leven is een mens niet zo vaak halverwege twee fasen; dat gebeurt een
paar keer in je leven. Daaronder het professionele leven. Maar hoe sneller en hectischer het leven, hoe
dynamischer de maatschappelijke en tal van andere ontwikkelingen, hoe vaker er het gevoel kan zijn ergens
halverwege te zijn. Hoe fluïder leven, werk en maatschappij, hoe minder goed te bepalen wat de bestemming zal
zijn. En dat andere referentiepunt om van “halverwege” te kunnen spreken, de herkomst of het vertrekpunt is vaak
ook moeilijk (terug) te vinden. “Elk einde is een nieuw begin”, luidt ook niet voor niets de titel van een hoofdstuk van
Wuyts boekje.

In een wereld waar we het gevoel kunnen hebben voortdurend halverwege een of ander traject te zijn is houvast
extra belangrijk. Dit geldt zeker ook voor ons professionele leven. Als “tax professionals” bevinden wij ons in een
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toestand van voortdurende verandering — zodanig dynamisch dat het de vraag is of “toestand” wel het goede
woord is. Op dit moment bevinden wij ons in het oog van de storm. Het maatschappelijke debat gaat uiteindelijk
niet enkel om het internationale belastingrecht, maar het belastingrecht tout court — en zijn beoefenaars.
Een professional kan trachten mee te buigen met alle winden in de hoop zo overeind te blijven, maar dat zou een
slechte strategie zijn. Dat is immers een vorm van balanceren die kwetsbaar maakt. Een klein maar venijnig windje
uit onverwachte hoek kan ons dan fataal worden.
Veel beter is goed te weten waar je zelf staat en te reflecteren op eigen kracht en kansen en bedreigingen. Dat
klinkt misschien knap soft, maar schijn bedriegt, zo maakt dit boekje al snel duidelijk. Het geldt zowel voor
fiscalisten als voor de organisaties waarin zij werken. Reflectie is hard nodig in een maatschappij waar radicale
keuzes mogelijk zijn en daadwerkelijk worden gemaakt; waar bijna elk willekeurig punt, elke levensfase wel
halverwege een beginpunt en een nieuw doel kan liggen. Hoe dan in een turbulente (fiscale) wereld in balans te
blijven?

Wuyts heeft een belangrijk punt te pakken waar hij betoogt dat voor een bedrijfsfiscalist houvast ligt in een
waardengedreven aspiratie of ambitie. Het gaat om het leggen van een link tussen wat je doet als professional en
je “aspiraties” als mens. “An aspiration is a desire, it speaks from the heart.” Een “aspiratie” is zelf weer verbonden
met “a set of values”. De basis voor een tax professional zijn values of principles, zijn/haar visie op de wereld, op
de economie etc. Kennis van het belastingrecht, hoe belangrijk ook, is niet genoeg. Werk en breder de
onderneming als werkomgeving worden dan getoetst aan deze voor de professional richtinggevende beginselen.
Dat geldt ook voor het team waarin de professional werkt: gemeenschappelijke, gedeelde waarden zijn hier de
basis, “a team aspiration”. Maar het geldt ook voor de onderneming als geheel: die waarden en beginselen werken
als kompas voor de hele organisatie.

Wuyts richt zich met name tot (jonge) internationale bedrijfsfiscalisten, maar zijn betoog heeft een bredere
strekking. Fiscale professionals zijn meer met hun keuzes bezig dan ooit. Waar sta je voor? Wat wil je van je leven
maken? Welke professionele waarden en met welk bedrijf kun je je identificeren omdat de waarden daarvan sporen
met je eigen waarden? Een loopbaan is minder dan ooit een vanzelfsprekend doorlopen van diverse carrière-
treden binnen een en dezelfde organisatie. Het is niet alleen in geval van het “in between jobs” dat reflectie op
eigen waarden, uitgangspunten en wensen noodzakelijk is. Business as usual is steeds minder een optie — jonge
fiscalisten beseffen dat vaak maar al te goed. Dit soort kwesties zouden aan bod kunnen komen in een executive
programma op maat van de jonge fiscalist: Wuyts ziet een International (Young) Tax Managers Program al voor
zich.

Dat is een interessante suggestie. Internationale fiscalisten zijn immers vaak ambitieuze managers die soms
moeilijke keuzes moeten maken, een strategie moeten ontwikkelen en uitvoeren, teams leiden of bijvoorbeeld
expansieplannen van hun onderneming moeten ondersteunen. Hoe kunnen zij in balans zijn en blijven? Dat kan
enkel vanuit de eigen aspiraties en waarden. Maar dan betreden we het terrein van de professionele ethiek. Welke
invloed heeft die eigenlijk op de ethiek van organisaties waar fiscalisten voor werken? Zij willen immers hun
professionele ethiek herkennen in de waarden die het (fiscale) gedrag van “hun” organisaties leiden. Alleen al
hierom verdient professionele ethiek meer aandacht in de fiscale opleiding.

Voetnoten

Voetnoten
[1] Auteur is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteiten van Tilburg en Leiden.
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