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Voorwoord 

 

Voor u ligt de congresbundel waarin de bijdragen zijn opgenomen met betrekking tot het door het Fiscaal 

Economisch Instituut in samenwerking met de fiscale studievereniging Christiaanse-Taxateur op 21 juni 2013 

georganiseerde jaarcongres ‘Ongewenste belastingontwijking? De jacht naar een fair share’.  Het onderwerp van 

het congres – kort gezegd: het (tegengaan van het) ontgaan van belastingen – vond plaats in een periode dat het 

thema hoog op de agenda van een groot aantal landen en internationale organisaties als de OESO en de EU staat. 

Het thema heeft daarmee mondiale aandacht, maar staat daarnaast in het bijzonder in grote belangstelling in 

landen als het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deze en overigens ook nog wel andere landen liggen onder vuur 

vanwege hun fiscale aantrekkelijke klimaat dat leidt tot allerlei internationale structuren, opgezet door met name 

grote ondernemingen teneinde hun belastingdruk te beperken. De maatschappelijke opinie heeft zich vooral sinds 

2012 tegen dit soort structuren gekeerd en heeft niet alleen geleid tot krachten die zich richten op bepaalde landen 

maar zeker ook tot ondernemingen die zich van dit soort structuren bedienen. Bedrijven als Google, Apple en 

Starbucks hebben hiermee de publiciteit ruimschoots gehaald.  

De mondiale aandacht voor de problematiek heeft wat Nederland betreft tot op heden nog slechts tot beperkte 

actie geleid. Vooralsnog is het gebleven bij een aankondiging van de aanscherping van substancecriteria. Ook 

andere onder vuur liggende landen reageren vooralsnog terughoudend, hoewel ook Ierland bijvoorbeeld heeft 

aangekondigd met name de substancecriteria aan te scherpen. Deze betrekkelijke passieve houding is niet 

onbegrijpelijk omdat met eenzijdige maatregelen de problematiek van de belastingontwijking niet wordt opgelost 

maar alleen wordt verplaatst naar andere landen. Veel meer valt dan ook te verwachten van de inspanningen die in 

internationaal verband plaatsvinden teneinde onbedoeld gebruik van fiscale stelsels en verdragen te voorkomen. In 

dit verband valt te wijzen op de initiatieven van de EU die de basis voor hun beleid inzake het tegengaan van 

belastingontwijking in december 2012 hebben neergelegd in een Mededeling die vergezeld wordt van twee 

Aanbevelingen en welk beleid momenteel verder wordt uitgewerkt in concrete maatregelen Daarnaast is het 

februari-rapport van de OESO inzake Base Erosion and Profit Shifting van groot belang. Dit rapport heeft in juli 2013 

geleid tot de publicatie van een nadere uitwerking in de vorm van een Action Plan dat 15 aanbevelingen bevat 

gericht op het tegengaan van het ontwijken van belastingen. Dit actieplan wordt momenteel verder uitgewerkt 

nadat daaraan in de zomer van 2013 goedkeuring is gegeven door de G-20. De uitwerking zal naar verwachting 

circa twee jaren duren. 

Voor Nederland is vooral de discussie rondom de brievenbusmaatschappijen uiteraard van groot belang. De 

bovengenoemde initiatieven richten zich daar slechts heel beperkt op. Dat is niet zo verwonderlijk omdat 

Nederland in feite een optimale combinatie van regelingen en uitgangspunten hanteert die door de EU en de OESO 

juist worden gepromoot. Een lastig punt is niettemin vooral het feit dat substancecriteria niet of beperkt worden 

toegepast. Daarmee verkeert ons land overigens zeker niet in een uitzonderingspositie: onderzoek wijst uit dat de 

meeste landen weinig of geen substancecriteria kennen. Zoals hierboven is vermeld hebben onder andere 

Nederland en Ierland daar inmiddels verandering in gebracht; het ligt in de reden aan te nemen dat meer landen 

zullen volgen. 
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In deze bundel zijn de bijdragen van de sprekers op het congres opgenomen. Deze richten zich bepaald niet alleen 

op de hiervoor geschetste internationale problematiek. Zo wordt er ook uitdrukkelijk aandacht geschonken aan 

nationale en internationale en EU-rechtelijke antimisbruikbepalingen, de economische aspecten van het ontwijken 

van belastingen en de ethische en morele kan ervan. Het congres bestond naast de inleidingen die in dit boek zijn 

opgenomen uit een afrondende discussie. Aan het slot van deze bundel is een verslag opgenomen van de algemene 

inleidingen en van de afrondende discussie. Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Fiscaal Economisch Instituut 

prof. dr. Peter Kavelaars 
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Fair share en tax planning: een moeilijk maar noodzakelijk debat 

 

Prof. Mr. Dr. J.L.M. Gribnau 

Hoogleraar Methodologie van het belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University en hoogleraar 

Kwaliteit van fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden; J.L.M.Gribnau@tilburguniversity.edu 

 

In deze bijdrage wordt ingegaan op de samenhang tussen de maatschappelijke bijdrage die iedere 

belastingplichtige zou moeten doen en de het gebruik van allerlei constructies om de belasting te ontgaan. 

 

1. Inleiding 

 

Anno 2013 kan geen fiscalist meer volhouden dat belastingen niets met moraal te maken hebben. De lotgevallen 

van Starbucks, Google, Amazon e.a. hebben duidelijk gemaakt dat in de publieke opinie het gebruik van legale 

structuren om de belasting te minimaliseren stevig ter discussie staat. ‘Aggressive tax planning’ staat volop in de 

schijnwerpers van het publieke debat. Staten wordt in dit kader regelmatig een gebrek aan daadkracht bij de 

bestrijding van agressieve tax planning en bij hun onderlinge afstemming verweten. De discussie over de 

kwalificatie ‘Nederland belastingparadijs’ gaat immers niet alleen over het gedrag van internationaal opererende 

ondernemingen, waaronder bijvoorbeeld ook The Rolling Stones en U2, maar ook over de pogingen van Nederland 

– en andere staten – een zo gunstig mogelijk fiscaal vestigingsklimaat te creëren. Dit alles kan geen fiscalist zijn 

ontgaan. 

Opvallend is dan dat de publieke opinie niet onder de indruk lijkt van het argument dat het om legale structuren 

gaat. Niet of nauwelijks betalen staat dan op gespannen voet met de morele plicht bij te dragen aan de 

maatschappij, in dit geval een fiscaal fair share. Maar ook politici zijn zeer kritisch. Zo zei premier Cameron dat 

dergelijke ondernemingen ‘lack moral scruples.’1 Dat zijn forse woorden, zeker nu het Verenigd Koninkrijk het spel 

van de internationale belastingconcurrentie met verve speelt.2

Wat hiervan zij, zeker is dat de gedachte dat alles wat (fiscaal-)juridisch toelaatbaar is, en dus niet voor morele 

kritiek vatbaar, aan herijking toe is.

 

3

Bij tax planning gaat het op het eerste gezicht alleen om de wijze waarop ondernemingen en burgers zich opstellen 

tegenover de belastingwet. Maar degene die zich wat in deze dossiers verdiept ziet al gauw dat hier ook andere 

actoren een rol spelen, zoals staten en hun belastingdiensten en belastingadviseurs. Ik wil hier met name aandacht 

besteden aan het gedrag van twee actoren in de fiscaliteit: wetgever (respectievelijk: staat) en belastingplichtige.  

 Er is geen strikte scheiding tussen recht en moraal; hoe prettig het ook voor de 

gemoedsrust van velen zou zijn als die er wel zou zijn. Die scheiding is er alleen al niet omdat de belastingwet een 

verdeling van belastingdruk over leden van de samenleving bevat. De interpretatie en het gebruik van de 

belastingregels laat verschillende keuzes toe. De keuze voor een bepaalde interpretatie, een bepaald gebruik van 

de belastingwet heeft gevolgen voor de realisatie van de beoogde distributieve rechtvaardigheid; heeft dus invloed 

op de te betalen belasting door andere leden van de samenleving en is dus een morele keuze.  

1  <http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/9779983/David-Cameron-Tax-avoiding-foreign-firms-like-

Starbucks-and-Amazon-lack-moral-scruples.html>; geraadpleegd 12 februari 2012. 

2  ‘Our aim is to create the most competitive corporate tax regime in the G20, while protecting manufacturing industries;’ 

George Osborne, de Chancellor of the Exchequer, in een toespraak voor de Confederation of British Industry; geciteerd in F.A. 

Engelen, ‘De lotgevallen van Starbucks, Amazon en Google’, NTFR 2013/158. 

3  Flip de Kam pleitte met zijn boek ‘Betalen is voor de dommen. Over de miljardenmazen in ons belastingstelsel’ in 1978 al voor 

een brede maatschappelijke discussie over belastingfraude en legale vormen van belastingontwijking; zie K.P. Goudswaard, 

Promotie mr. C.A. de Kam, WFR 1988/5845, blz. 1496 en blz. 1498. 
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Mijn uitgangspunt is dat fiscale actoren een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de integriteit van het 

belastingrecht. Gezamenlijk zal men dit systeem met zijn dragende beginselen moeten onderhouden.4

De volgorde van behandeling is als volgt. Eerst benoem ik een aantal ontwikkelingen waardoor agressieve tax 

planning in het brandpunt van de publieke en politieke belangstelling is komen te staan. Daarna analyseer ik de rol 

van de wetgever. Deze belastingwetgever zou er goed aan doen tot serieuze zelfreflectie en heroriëntatie over te 

gaan, gegeven diens in de laatste jaren getoonde gebrek aan aandacht voor de beginselen achter de belastingwet. 

Dit is op het eerste gezicht weliswaar van een andere orde dan de daarna te behandelen agressieve tax planning 

(grensverkenning) door belastingplichtigen. Op een wat abstracter (beginselen-)niveau is beider handelen en 

houding echter goed vergelijkbaar. Beiden laten een tekort aan respect voor de integriteit van het belastingrecht 

zien. Vervolgens onderzoek ik wat de implicatie van corporate social responsibility idealen de fiscaliteit kunnen zijn. 

Daarbij is de vraag of fair share een heldere norm is. Daarna rond ik mijn betoog af. 

 Elk van deze 

actoren draagt zijn steentje bij, ten positieve of ten negatieve. Gedeelde verantwoordelijkheid kan in tijden van 

tegenwind leiden tot een passief afwachten tot een van de andere actoren in actie komt. Mijns inziens is dat een 

slechte strategie: men loopt achter de feiten aan zodat (waardevolle) argumenten dan laat komen en mogelijk niet 

meer worden gehoord. Men wordt niet meer serieus genomen in het debat. Gedeelde verantwoordelijkheid zou 

dan ook moeten leiden tot het ontplooien van initiatieven om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Met 

voorzichtige stappen first mover zijn kan bijdragen bij aan geloofwaardigheid en legitimiteit. Dit geldt zeker voor 

fiscale professionals die immers graag pro-actief handelen. De storm van de maatschappelijke verontwaardiging zal 

immers niet snel gaan liggen. Daarom zullen fiscale actoren zelf moeten laten zien dat ze die verontwaardiging 

serieus nemen en willen werken aan maatschappelijk en moreel aanvaardbare belastingbetaling door 

multinationals. In dit kader zouden ondernemingen die zeggen maatschappelijk verantwoord te willen handelen er 

goed aan doen na te denken over maatschappelijk verantwoord belasting betalen.  

2.  Enige ontwikkelingen  

   

Door een aantal ontwikkelingen is agressieve tax planning in het brandpunt van de publieke en politieke 

belangstelling komen te staan. Ik bespreek enige daarvan.5

Een belangrijke ontwikkeling is de globalisering van financiële markten. Nu is op zich het fenomeen globalisering al 

erg oud. In de zeventiende eeuw bevoeren diverse handelsnaties immers al de wereldzeeën. Langzaam maar zeker 

werd de wereld steeds wat ‘kleiner.’Aan het einde van de negentiende eeuw werd handel gedreven op 

wereldschaal mede als gevolg van de enorm toegenomen transportmogelijkheden. De wereld begon ‘to share a 

common market in labor, in capital, and in the exchange of goods.’

 

6

  

 Interessant daarbij is dat nu de wereld volledig 

was ontsloten mensen aan de grenzen daarvan stonden. Geïsoleerde gemeenschappen werden in de 

geglobaliseerde wereld gezogen. Isolement werd zo vervangen door afhankelijkheid.  

4
 J.L.M. Gribnau, Fiscale ethiek: tijd voor bezinning, NTFR 2006/462, blz. 2 en J.L.M. Gribnau, Integriteit en verantwoordelijkheid 

in de fiscaliteit, in: D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen, de Wetenschap (Stevensbundel), Deventer: 

Kluwer 2006. 

5 Zie ook J. Shaw, J. Slemrod and J. Whiting, Administration and Compliance, in: Institute for Fiscal Studies (IFS), Dimensions of 

Tax Design, The Mirrlees Review, Oxford University Press, Oxford, 2010, blz. 1150-1152. 

6 J. Winter, Dreams of Peace and Freedom: Utopian Moments in the Twentieth Century, New Haven & London, Yale University 

Press, 2006, blz. 22.  
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 ‘Interdependency was now unavoidable.’7 Het Engelse liberalisme van die tijd zag daarbij handel als de 

fundamentele bron van vriendschap tussen naties. Globalisering is dus geen nieuw verschijnsel. Dit neemt 

natuurlijk niet weg dat anno 2013 de globalisering van de handel en zeker die van de financiële markten een 

enorme vlucht hebben genomen. Multinationals zijn tegenwoordig op ingewikkelde manieren over de 

landsgrenzen heen georganiseerd. De moderne informatie technologie speelt hierbij een cruciale rol. 

Kapitaalstromen verplaatsen zich met speels gemak veel sneller dan goederen over de wereld. Maar de sterk 

toegenomen internationale mobiliteit betreft niet alleen kapitaal, maar personen, goederen en diensten. Barber 

wijst erop dat binnen de dienstensector de ‘systems facilitation sector’ die de infrastructuur verzorgt een grotere 

rol is gaan spelen. Het gaat om de politieke, economische en sociale systemen die de moderne maatschappij 

mogelijk maken. Daaronder vallen bijvoorbeeld juristen, accountants, economen, bankiers en meer algemeen ‘all 

those who serve the corporate body.’ 8

De genoemde gestegen mobiliteit wordt allereerst veroorzaakt door technologische en logistieke innovaties op het 

vlak van transport en communicatie.

 Het zal duidelijk zijn dat fiscale dienstverleners in deze expansieve 

categorie thuishoren.  

9 Afstanden kunnen daardoor snel en goedkoop worden overbrugd en spelen 

daardoor nog maar een relatieve rol. Daarnaast is ook van belang het wegvallen van culturele barrières door 

internationalisering van onderwijs, onderzoek en de media, alsmede de opheffing van allerlei protectionistische 

maatregelen van staten op grond van tal van internationale afspraken.10 De internationalisering van het 

bedrijfsleven biedt dan bijvoorbeeld mogelijkheden voor de exploitatie van immateriële activa. Intellectuele 

eigendomsrechten worden geregistreerd in laag belaste jurisdicties.11 Er was kortom sprake van een fundamentele 

verandering in het gedrag van het internationale bedrijfsleven door ‘buitenlandse activiteiten en intercompany-

transacties, het actiever inspelen op verschillen tussen fiscale stelsels van landen, de fenomenen offshore 

vennootschappen en tax havens en de mogelijkheden om mobiel kapitaal gunstig te alloceren.’12 Daarbij dient te 

worden opgemerkt dat nationale belastingstelsels en internationaal overeengekomen normen nog onvoldoende 

zijn afgestemd op deze nieuwe realiteit.13 Staten bleven vasthouden aan hun fiscale soevereniteit, die overigens 

de facto door de belastingconcurrentie, die hen tot aanpassingen dwong, is verminderd.14

Een tweede ontwikkeling was het boekhoudschandaal van Enron in 2002, dat de ondergang van Arthur Andersen 

tot gevolg had. Denk ook aan de Parmalat-zaak en andere geruchtmakende affaires. Zij gaven een forse impuls aan 

de lange tijd wat sluimerende discussie over ethiek in de fiscaliteit. Het bleek toen heel duidelijk dat het 

  

7
   J. Winter (t.a.p.), blz. 22. Ook in de fiscaliteit geldt dan dat het, gegeven deze afhankelijkheid, de kunst is instituties, processen 

en regels te ontwerpen die samenleven en samenwerking tussen verschillende staten en volken met uiteenlopende waarden 

mogelijk te maken. Zie ook W. Twining, Globalisation and Law: Ten Theses, S. Muller e.o. (eds.), The Law of the Future and the 

Future of Law: Volume II , The Hague: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2102, blz. 29.  

8 B.R. Barber, Jihad vs. McWorld, New York, Ballantine Books, 1996, blz. 79. 

9 T.L. Friedman, The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2005, blz. 

209: Corporations cannot survive today as entities bounded by any single nation-state, not even as big as the United States. 

Zie het voorbeeld van de global supply chain van Dell Computers dat hij geeft op blz. 414-415. 

10 A.C.G.A.C. de Graaf, Excessieve’ gedragingen en internationaal fiscaal beleid, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012, blz. 9 onder 

verwijzing naar literatuur. 

11 Waarbij overigens als vanzelfsprekend staten geacht worden die intellectuele eigendomsrechten te beschermen (zie par 4.5). 

12 N.G.H. Speet, Multinationals en agressieve tax planning, NTFR 2011/1072. 

13 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, February 2013, <http://www.oecd.org/ctp/beps.htm>, blz. 73 e.v.; 

geraadpleegd 19 februari 2012, blz. 47. 

14 L. van Apeldoorn, Sovereignty and Global Tax Governance, Paper prepared for the workshop on Global Tax Governance: 

Normative and Institutional Issues, ECPR Joint Sessions 2013, Mainz; (nog) niet gepubliceerd.  
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belastingrecht niet valt los te zien van zijn ‘moral, ethical and social dimensions.’15 Het debat leek daarna echter 

wat te verwateren. Het ging toen overigens eerder om fraude, nu lijkt het vooral te gaan om het al dan niet 

vernuftige gebruik van legale structuren die voor minimalisatie (optimalisatie) van belastingdruk zorgen. Met name 

accountants kwamen destijds onder vuur te liggen, maar dat betekent niet dat fiscalisten volledig aan de zijlijn 

stonden. Anno 2013 staan fiscalisten in ieder geval zelf in de vuurlinie, hetgeen mijns inziens noopt tot diepgaande 

reflectie en het ontplooien van initiatieven.16

Dat de storm voor multinationals (tijdelijk) ging liggen heeft niet gelegen aan non-gouvernementele organisaties 

(NGO’s) zoals Tax Justice Network (Tax Justice Nl), Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), 

Stichting Oikos, Christian Aid en ActionAid.

  

17 De opkomst van NGO’s kan worden gezien als een ‘globalisation from 

below’ gekenmerkt door een ‘new forms of social and political agency that flow across national border.’18 NGO’s 

bewegen zich net als ondernemingen in toenemende mate over de grens. Zij vragen al enige tijd aandacht voor de 

schadelijke gevolgen van belastingontwijking voor ontwikkelingslanden, maar er zijn ook ander NGO’s zoals 

ArtUncut,19 en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.20 Tax planning mag niet ten koste gaan 

van het betalen van een fair share, zo is de boodschap.21

Een belangrijke reden daarvan – en daarmee de vierde ontwikkeling – is de huidige financiële crisis die staten hard 

raakt en daarmee velen van hun burgers. De financiële crisis maakt de effecten van een onevenwichtige 

belastingdruk duidelijker zichtbaar, waardoor de roep om een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk groter 

wordt.

 Dergelijke NGO’s hebben beslist bijgedragen tot 

bewustzijn van de ethische aspecten van tax planning, maar zij slaagden er toch niet echt in om de lont in het 

kruitvat te steken. 

22

15 KPMG, Tax in the Boardroom, <

 In het verlengde daarvan is de aandacht in de media voor belastingontwijking en agressieve tax planning 

tot ongekende hoogte gestegen. Staten zijn naarstig op zoek naar geld om hun begrotingstekorten te verkleinen, 

maar dat betekent hogere belastingen voor de burgers. Maar het leidt ook tot een ‘terugtrekkende’ overheid die 

www.kpmg.co.uk/services>, blz. 1. Op blz. 16 valt te lezen onder het kopje ‘The Changing 

Environment’: ‘Tax management has been the target of some emotional and, arguably, inaccurate comment in an increasingly 

heated debate about whether corporations are paying their ‘fair share’ of taxes.’ 

16
 Deze bijdrage poogt tot verdere reflectie aan te zetten. Dat betekent geenszins dat ik ‘de morele kaart speel’ om te laten zien 

dat mijn positie ethisch superieur zou zijn aan andere morele opvattingen; vgl. F. van Horzen, Weg met het moralisme, NTFR 

2013/1038. Aandringen op morele reflectie – gegeven de onvermijdelijkheid van morele keuzes bij fiscaal gedrag - is nog niet 

hetzelfde als een bepaalde morele positie (dogmatisch) verkondigen. Zie R.H. Happé, Een ongepaste opinie: weg ermee!, NTFR 

2013/1621 en F. van Horzen, Naschrift, NTFR 2013/1622.  

17 F. Weyzig & M. van Dijk, Tax Haven and Development Partner: Incoherence in Dutch Policies?, SOMO, Amsterdam, 2007, blz. 

17 over tax planning in relatie tot het concept ‘fair taxation.’ Zie ActionAid, CallingTime: Why SABMiller Should Stop Dodging 

Taxes in Africa, <http://www.actionaid.org/main.aspx?PageID=1501>; geraadpleegd op 9 december 2010. 

18 Richard Falk geciteerd bij Winter, t.a.p., blz. 169-170; de opkomst van NGO’s kan dan worden gezien als een vorm van 

burgerschap – ‘global citizenship’ – niet gedefinieerd als ‘participation in a state-bound polity, but as participation in a trans-

national set of struggles for dignity and justice.’ Hier dringt zich een vergelijking op met de idee van corporate citizenship (par. 

4.3) 

19 <http://www.artuncut.org.uk/2013/01/> geraadpleegd 3 juli 2013; <http://www.guardian.co.uk/music/2011/jun/25/u2-

bono-tax-protest-glastonbury>; geraadpleegd 15 juli 2012. 

20
 Deze vereniging doet een appel op aandeelhouders en ziet het belastingbeleid van beursgenoteerde ondernemingen in een 

breder maatschappelijk kader. Zie de open brief aan meer dan 70 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven: 

<http://www.vbdo.nl/nl/pers/persberichten/1012/vbdo-pakt-multinationals-aan-op-belastingontwijking>; geraadpleegd 3 juli 

2013. 

21 F. Weyzig & M. van Dijk, Tax Havens and Development Partner, Somo, Amsterdam, 2007, blz. 17.  

22 G.T.K. Meussen, Fiscale ethiek in opmars, NTFR 2013/210. 
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noopt tot hogere bijdragen van burgers, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, en minder publieke dienstverlening 

en voorzieningen door de overheid. Aan de hogere lasten omwille van de reductie van de begrotingstekorten, 

draagt zeker ook bij aan de wijze waarop overheden op de financiële crisis reageren. Anders dan Keynes ooit 

bepleitte is het economisch beleid nu in het algemeen niet gebaseerd op de keuze voor stimulering maar voor 

austerity, soberheid, dat wil zeggen scherpe bezuinigingen op de overheidsuitgaven.23 Daardoor moeten de 

burgers natuurlijk des te steviger de broekriem aantrekken. Tevens verdwijnen banen of zij staan op de tocht – 

terwijl de beloning van de top van het bedrijfsleven vaak meer dan riant is.24

Tot slot noem ik de OECD en de EU die ook hun steentje proberen bij te dragen aan de strijd tegen het ontgaan en 

ontduiken van belastingen. De Europese Commissie heeft recentelijk een inventarisatie uitgevoerd naar het 

ontwijken en het ontgaan van belasting, de ontwikkelingen daarin en de mogelijke maatregelen ter bestrijding 

daarvan. Dit onderzoek is uitgemond in een mededeling – ‘An Action Plan to strengthen the fight against tax fraud 

and tax evasion’ – die op 6 december 2012 is gepubliceerd. Deze bevat een uiteenzetting van het beleid voor de 

korte en de middellange termijn ter bestrijding van belastingontwijking.

 Onder deze omstandigheden is het 

begrijpelijk dat free riders het mikpunt van publieke verontwaardiging zijn. Belastingontwijkende ondernemingen 

en vermogende particulieren die deel uitmaken van, bestaan dankzij en profiteren van de maatschappij maar 

daaraan niet of onvoldoende fiscaal bijdragen worden aan de schandpaal genageld. 

25 De EU heeft bij de bestrijding van fraude 

en het ontgaan van belasting de warme steun van de OESO. De OESO heeft de laatste tijd de aandacht gericht op 

het tegengaan van belastingstructuren en andere ontwikkelingen in de lidstaten die leiden tot een uitholling van de 

belastingopbrengst door de ontwikkeling van structuren waarmee belasting wordt ontweken.26 De OESO heeft 

begin 2013 een rapport gepubliceerd, te weten ‘Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)’, later gevolgd 

door een ‘Action Plan.’27

 

 

3.  Staten  

 

3.1.  Belastingwetgever en fair share 

 

Belastingontwijking en -ontduiking zijn enkel mogelijk als er belastingen worden geheven. Beide fenomenen, en 

meer algemeen tax planning, bestaan bij gratie van belastingwetten die een te betalen fiscaal fair share vastleggen. 

Ik wil daarom eerst kort onderzoeken hoe staten omgaan met belastingregels – die de concretisering van een 

fiscaal fair share vormen. Ik merk echter direct op dat een stelsel van (fiscale) regels onvermijdelijk imperfect is 

omdat er zich altijd onduidelijkheden, lacunes, inconsistentie zullen voordoen – dit geldt zeker voor het 

internationale belastingrecht. De vastlegging van een fiscaal fair share in het fiscale regelsysteem schiet dus per 

23
 P. Krugman, The Great Abdication, The International Herald Tribune, June 26, 2012, P. Krugman, Als de dronkaards aan de 

lantaarnpaal, De Groene Amsterdammer, 20 juni 2013, blz. 28 en M. Wolf, How Austerity Has Failed, The New York Review of 

Books, July 11, 2013. 

24 De Volkskrant, Topmannen verdienen meer ondanks gedaalde winsten, 23 maart 2013. Het publiek komt dan in de verleiding 

te denken dat de beloning (indirect) te danken is aan het gebruik van uitgekiende fiscale structuren – hoewel de 

winstgevendheid van veel bedrijven onder druk staat. 

25 COM(2012) 722 final van 6 december 2012, o.a. over ‘aggressive tax planning’ door bedrijven. Zie voor een bespreking: P. 

Kavelaars,‘De EU en de OESO: ten strijde tegen belastingontwijking I, NTFR-B 2013/19. Overigens heeft een aantal commissies 

van het Europese Parlement een duit in het zakje gedaan door in het voorjaar van 2013 verschillende standpunten in te 

nemen met betrekking tot belastingontwijking e.d. 

26 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013 en OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013. Zie 

ook OECD Secretary-General Report To The G20 Leaders, September 2013, <http://www.oecd.org/ctp/beps.htm> 

27 Zie voor een bespreking: P. Kavelaars, De EU en de OESO: ten strijde tegen belastingontwijking II, NTFR-B 2013/24. 



Fair share en tax planning: een moeilijk maar noodzakelijk debat  Prof. Mr. Dr. J.L.M. Gribnau 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Fiscaal Economisch Instituut  40 ‘Ongewenste Belastingontwijking?’ De jacht naar een fair share 

definitie tekort - hoe zeer staten en wetgevers ook hun best doen. Deze onvermijdelijke imperfectie ontslaat 

uiteraard wetgevers niet van hun plicht te streven naar een zo goed mogelijk nationaal en internationaal 

belastingstelsel. 

In de democratische rechtsstaat bepaalt de belastingwetgever wat burgers en ondernemingen als fair share 

moeten bijdragen.28 De belastingwet verdeelt de lasten en lusten over leden van de samenleving. Deze wettelijke 

verdeling van de belastingdruk, dit fiscale fair share, is een vorm van distributieve rechtvaardigheid. Het vormt een 

wettelijke invulling van de belangrijke publieke waarde van distributieve rechtvaardigheid. Deze democratisch 

gelegitimeerde keuze is de (wettelijke) leidraad voor het handelen van belastingplichtigen.29

De belastingwetgever streeft naar belastingwetten die recht doen aan de huidige complexe wereld. De 

belastingwetgever volgt echter niet alleen maatschappelijke ontwikkelingen, maar probeert ze ook actief te sturen. 

Calculerend gedrag van de wetgever leidt zo tot een overmatig complexe belastingwet. De ethische norm van een 

fiscaal fair share is vaak moeilijk in de zeer complexe belastingwetgeving terug te herkennen.

 De belastingwetgever 

staat bij het bepalen van een fair share voor een allesbehalve eenvoudige taak. Burgers, ondernemingen en andere 

organisaties verwachten veel, misschien wel te veel van de wetgever.  

30 In dit opzicht is er 

sprake van een gebrek aan transparantie.31 Dat kan gevolgen hebben voor de bereidheid tot naleving van 

belastingwetten, de compliance.32 Hetzelfde geldt overigens voor strategisch gedrag van de wetgever die zijn 

hoofd laat hangen naar invloedrijke belangengroepen.33 Belastingen worden ingevoerd en gewijzigd in de strijd 

om de gunst van de kiezer (waarbij overigens de vraag is in welke mate de fiscaliteit de stem van de kiezer 

bepaald).34

Niet te rechtvaardigen uitzonderingsbepalingen en fiscale privileges gaan tegen de eis van een rechtvaardige 

verdeling van de belastingdruk in. De wetgeving wijkt dan evident af van de ethische norm van een fiscaal fair share 

zoals die in de maatschappij leeft. Groepen belastingplichtigen zonder een sterke Haagse lobby betalen dan door 

falende wetgeving meer dan hun ethische fair share. Strategisch en calculerend gedrag van de wetgever leidt zo tot 

een overmatig complexe belastingwet, maar ook tot een miskenning van het morele (distributieve) karakter van 

belastingen. De belastingwet bevat een vertroebeld fair share. De wetgever lijkt daarbij het belastingrecht ook 

vooral als een regelstelsel te zien dat steeds weer opnieuw verbouwd kan en dus moet worden – zonder respect 

voor de achterliggende fundamentele beginselen  

  

28 H.K.C. Bakker, Fair share: wat moet ik ermee?, in: Met oog voor detail. Liber amicorum Mr. J.W. van den Berge, SDU 

Uitgevers, Den Haag, 2012, blz. 29. 

29 Zij het dat zeer deskundige belastingplichtigen de wettelijke regels soms zodanig gebruiken en bespelen dat het resultaat 

nooit beoogd kan zijn door de wetgever en er evident geen sprake is van een fair share (dus verdelende rechtvaardigheid). 

30
 Bundesministerium der Finanzen, Die gefühlte Steuerbelastung, in Idem, Monatsbericht Februar 2010, blz. 70. Zie ook Gribnau 

t.a.p., 2013, blz. 57. 

31 G. den Hartogh, Belastingbeginselen en belastingmoraa’, in J.L.M. Gribnau (red.), Belastingrecht en ethiek in debat, Kluwer, 

Deventer, Kluwer, 1999, blz. 55: ‘Daarmee neemt de mogelijkheid af om vast te stellen of anderen een faire bijdrage leveren.’ 

32 L.G.M. Stevens, Alles wat rechtswaarde heeft is weerloos, in H. Gribnau (red.), Principieel belastingrecht. Liber Amicorum 

Richard Happé, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2011, blz. 212: ‘Beginselrechtelijk omstreden, maar op partijpolitieke gronden 

tot stand gebrachte belastingsubsidies (eigenwoningfaciliteiten) of “sturende heffingen” (vliegtaks en verpakkingbelasting), zijn 

dan ook bepaald geen vruchtbare voedingsbodem voor de acceptatie van de gewenste “fair share”- benadering.’ 

33 J.A.G. van der Geld, De wet als enige werkbare norm in fiscaal-ethische zaken, in: D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), 

Maatschappelijk heffen, de Wetenschap (Stevensbundel), Kluwer, Deventer, 2006, blz. 273. 

34 J.A.P. Mens, Loonbelasting: Back to the future (2002), in: H. de Boer e.a. (red.), 50 jaar directe belastingen. Opstellen 

aangeboden aan Ben Verhoeven, Kluwer, Deventer, 2012, blz.159: ‘de loonbelasting is tegenwoordig ‘een ideaal speeltje voor 

politici die voor werknemers en – via afdrachtverminderingen – werkgevers allerlei leuke dingen (…) willen regelen.’ 
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3.2.  Internationale belastingconcurrentie  

 

Nederland probeert fiscaal aantrekkelijk te zijn voor multinationals die verleid worden hun hoofdkantoren in 

Nederland te vestigen, voor investeerders en beleggers zodat zij kapitaal naar Nederland brengen, en voor 

kapitaalstromen. Zowel hier als elders wordt de belastingwet gebruikt als instrument van het regeringsbeleid 

waarbij tal van fiscale stimulerings- en ontmoedigingsregelingen het belastingrecht bevolken.35

Het Nederlandse fiscale vestigings- en investeringsklimaat moet dan steeds weer worden verbeterd en aangepast 

om internationaal concurrerend te blijven.

 Men tracht de 

economie en de werkgelegenheid te stimuleren met behulp van tal van fiscale incentives. Dat betekent dat 

degenen die daar meer van profiteren dan anderen minder dan hun fair share betalen – het gaat immers om een 

verschuiving van de belastingdruk naar degenen die minder profiteren van dergelijke fiscale incentives. De 

rechtvaardiging zou kunnen zijn dat die incentives (tax expenditures) de welvaart en het welzijn van iedereen 

verhogen – hetgeen uiteraard zal moeten worden aangetoond. 

36 Staten concurreren zo met elkaar om de gunst van (grote) 

ondernemingen.37 Dat zij daarbij lustig onder elkaar’s duiven schieten behoeft geen betoog. Dat leidt vervolgens 

weer tot initiatieven om schadelijke belastingregimes van de (lid)staten ongedaan te maken.38

De effectieve belastingdruk is een van de factoren (maar zeker niet de enige) die de locatiekeuze bepalen, en staten 

weten dat en proberen daarop in te spelen. Die concurrentie is niet minder geworden door de huidige 

economische crisis waarin multinationals in Europa nog sterker schaalvoordelen trachten te realiseren en kosten te 

besparen. Volgens Engelen dwingt dit multinationals tot het centraliseren in (regionale) hoofdkantoren van 

‘belangrijke strategische, tactische en operationele functies zoals inkoop, innovatie, logistiek, marketing, 

productieplanning, R&D, enz. – alsmede investeringen in immateriële activa zoals know-how, merkenrechten en 

patenten, en de beheersing van de daarmee samenhangende risico’s.’

  

39

Internationale belastingconcurrentie betreft met name de vennootschapsbelasting, maar belastingconcurrentie kan 

zich ook op andere terreinen voordoen, zoals bij de dieselaccijns.

 

40

35 J.L.M. Gribnau, Instrumentalisme en vrijheid, NTFR 2012/517, blz. 1-8; J.J.M. Jansen, Het is uit de hand gelopen: Over te ver 

doorgeschoten instrumentalisering van het belastingrecht, Kluwer, Deventer, 2012; J.L.M. Gribnau, Belastingen als moreel 

fenomeen, Boom fiscale uitgevers, Den Haag, 2013, blz. 49 e.v. en J.P. Boer, Sturende belastingheffer een monster? Juridische 

kanttekeningen bij fiscaal instrumentalisme en ‘tax nudging’, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2013. 

 Ook de inkomsten- en de loonbelasting kunnen 

worden genoemd. Zo mogen de tarieven in de inkomstenbelasting niet te hoog zijn, want dat is slecht voor het 

36 O. Marres, Eerlijk delen in de fiscale jungle, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012, blz. 9-10. Wat betreft de – hoogte van de tarieven 

van – vennootschapsbelasting past een relativerende opmerking: voor bedrijven spelen ook andere vestigingsfactoren een rol: 

denk aan de infrastructuur, het opleidingsniveau (inclusief talenkennis) van de bevolking, de publieke voorzieningen, het 

arbeidsklimaat (weinig stakingen), een toegankelijke Belastingdienst (mogelijkheid van afspraken die bedrijven zekerheid 

bieden). 

37
 C. Pinto, Tax Competition and EU Law, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2003. 

38
 De lotgevallen van de Code of Conduct for Business Taxation; J.L.M. Gribnau, The Code of Conduct for Business Taxation: An 

Evaluation of an EU Soft Law Instrument’, in: D. Weber (ed.), Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration, 

IBFD, Amsterdam, 2010, blz. 67-95. De OECD heeft zich overigens niet onbetuigd gelaten. In het actieplan bepleit de Europese 

Commissie een herleving van de Code of Conduct; zie Kavelaars 2013a. 

39 Engelen 2013.  

40
 R.A. de Mooij, De empirie van belastingconcurrentie, in: R.P. van den Dool en P. Kavelaars, (red.) Buitengewone verdiensten. 

Opstellen aangeboden aan dr. D.A. Albregste ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum aan de Erasmus Universiteit te 

Rotterdam, Rotterdam: [z.u.], 2004, blz. 196 e.v. A.C.P. Bobeldijk, Invloeden op de vennootschapsbelasting, oratie, Nyenrode, 

Breukelen, 2011.  
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vestigingsklimaat, zo wordt wel betoogd (hetgeen recentelijk leidde tot een keuze voor een eenmalige 

loonbelastingheffing in plaats van een verhoging van inkomsten- en de loonbelasting van 52% naar 68% - dus een 

‘extra schijf’ van 16%, omdat het toptarief in alle internationale vergelijkingsoverzichten wordt opgenomen).41 De 

loonbelasting bevat bijvoorbeeld de 30%-regeling, een fiscale subsidie voor het bedrijfsleven om werknemers uit 

het buitenland aan te trekken die op de Nederlandse arbeidsmarkt moeilijk of niet te vinden zijn (hetgeen 

verhoudingsgewijs hoge kosten met zich zou brengen).42

Die internationale fiscale concurrentie is hevig.

 

43 Staten proberen ondernemingen te verleiden en het is dan niet 

raar als ondernemingen op deze fiscale verlokkingen reageren. Internationale bedrijven maken bijvoorbeeld 

gebruik van het gunstige Nederlandse belastingklimaat door hun merkrechten te deponeren in Nederland. Dit is 

mogelijk door de gunstige verdragen die de Nederlandse fiscus heeft gesloten met tal van landen (en het 

rulingbeleid). Dat leidt tot morele verontwaardiging omdat andere landen belastinginkomsten met betrekking tot 

royaltybetalingen mislopen doordat multinationals gebruik maken van legale structuren (constructies).44 

Nederland wordt daarom soms een belastingparadijs genoemd.45 Om het onderscheid met tax havens duidelijk te 

maken kwalificeert het CPB Nederland echter als een doorsluisland ten gunste van de belastingplanning van 

multinationale ondernemingen. Anders dan een tax haven, is Nederland niet de eindbestemming de geldstromen 

die om fiscale redenen worden verlegd – dit dankzij het grote aantal bilaterale belastingverdragen dat Nederland 

heeft gesloten.46

 

 ‘Doorsluisland’ klinkt minder zonnig, maar zeker niet minder profijtelijk voor multinationals. 

3.3. Fiscale infrastructuur als een handig gebruiksvoorwerp 

 

Buitenlandse multinationals maken hier onder andere gebruik van de fiscale infrastructuur die oorspronkelijk voor 

Nederlandse multinationals was bedoeld. Dat is op zich een voorspelbaar fenomeen. ‘It is entirely predictable that 

incentives created through the tax system with one group in mind will be used by others if they find a way to do 

so’, zo schrijft Freedman. ‘The government has invited a response to its tax incentives and taxpayers are merely 

taking up the invitation.’47

41
 Zie over deze doorzichtige poging tot misleiding, H. Vording, ‘Wat is eenmaligheid?, WFR 2013/6994, blz. 386. 

 Daarbij komt dat verschillende groepen belastingplichtigen vaak belastingbesparende 

mogelijkheden ontdekken door het gebruik ‘optimaliserende’ structuren die niet door de nationale wetgevers 

waren voorzien. De fiscale infrastructuur wordt zo gezien als een gebruiksvoorwerp waarvan de profijtelijke 

mogelijkheden maximaal benut moeten worden getrokken. Op zich vormen fiscale incentives voor bepaalde 

groepen al een afwijking van de distributieve rechtvaardigheid, dus fiscaal fair share. De nog verdergaande 

42 D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, De 30%-regeling ontregel‘, NTFR-B 2012/34, blz. 9-16.  

43 Vgl. J. Kruithof, De vennootschapsbelasting, concurreren of coördineren?, WFR 2012/6937. 

44
 ‘Voor Starbucks en Ikea is Nederland de ideale draaischijf voor royaltystromen’, Het Financieele Dagblad, 15 november 2012. 

45 M. Evers, A.C.G.A.C. de Graaf en A.J.A. Stevens, Zembla-uitzending “Nederland belastingparadijs” nader beschouwd, MBB 

2011/2. Saillant detail is dat de (Nederlandse) Tweede Kamer op 14 februari 2013 een motie heeft aangenomen waarin de 

regering wordt verzocht de kwalificatie van Nederland ‘als belastingparadijs te verwerpen en waar mogelijk in de discussie 

erop aan te dringen deze kwalificatie achterwege te laten’; Kamerstukken II 2012/13, 25 087, nr 35, V-N 2013/13.9. Weinig 

verheffend is ook de uitspraak van de staatssecretaris: ‘Belastingparadijs vind ik een vorm van nestbevuiling’, NRC Handelsblad 

31 augustus 2013. De Belgische hoogleraar belastingrecht Tiberghien zag overigens in 1984 Nederland (en België en Groot-

Brittannië) al als belastingparadijs; zie diens ‘Woord Vooraf’, in B.J. Knulst, Belastingparadijzen, Kluwer, Antwerpen, 1984.  

46 Zie Bilaterale belastingverdragen en buitenlandse investeringen (CPB Policy Brief 2013/7) en De economische betekenis van 

bilaterale belastingverdragen (CPB Achtergronddocument 2013), <http://www.cpb.nl>; geraadpleegd 8 september 2013. 

47 J. Freedman, Defining Taxpayer Responsibility: In Support of a General Anti-Avoidance Principle, (2004) 4 British Tax Review, 

blz. 343. 
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uitholling van de belastinggrondslag door het gebruik van verfijnde structuren kan dat fair share nog verder uit het 

zicht doen raken. 

De intensieve structurering via Nederland leidt tot publieke verontwaardiging – waarbij politici zich soms voegen in 

het koor – want per saldo is het resultaat dat veel multinationals evident onvoldoende belasting betalen, zo is de 

perceptie. Zij dragen (volstrekt) onvoldoende bij aan de financiering van de maatschappij en tal van 

overheidsvoorzieningen die bedrijven in staat stellen hun successen te behalen.48 De publieke opinie heeft ook 

weinig begrip voor het juridische onderscheid tussen legaal (belastingontwijking) en niet legaal handelen 

(belastingontduiking).49 Dat is niet vreemd want als gezegd heeft het gebruik van fiscale incentives door staten en 

van fiscale regels door belastingplichtigen een morele lading omdat het bijdragen aan de maatschappij in de vorm 

van de betaling van een fiscaal fair share in het geding is. Het leidt er immers toe dat sommige belastingbetalers 

minder gaan betalen en anderen dus meer. In internationaal perspectief verschuiven zo belastinginkomsten van 

het ene land naar het andere, in nationaal perspectief betekent het dat sommige burgers en bedrijven minder gaan 

betalen ten koste van andere belastingbetalers. Geen wonder dat er gesproken wordt van een gebrek aan level 

playing field tussen internationale ondernemingen en nationaal georiënteerde ondernemingen (vgl. par. 4.5). Het 

Nederlandse MKB kan bijvoorbeeld geen gebruik maken van de regelingen (faciliteiten) waarvan multinationals wel 

kunnen profiteren. Free riding ondergraaft bovendien de solidariteit en doet zo afbreuk aan het morele karakter 

van belastingen en de integriteit van het belastingrecht – hetgeen gevolgen kan hebben voor de bereidheid tot 

naleving van andere belastingplichtigen. 50

Al met al is het dus niet zo verwonderlijk dat het Nederlandse beleid om een zo gunstig mogelijk fiscaal 

vestigingsklimaat te scheppen (ook via verdragen), nu stevig ter discussie staat.

 Daarom dienen overheden hiertegen actie te ondernemen.  

51 Tal van multinationals kunnen 

mede daardoor nu gebruik maken van bijzondere financiële instellingen (‘brievenbusmaatschappijen’) in Nederland 

voor het doorsluizen van geldstromen.52 Hieruit resulteert in andere landen een lagere belastingopbrengst.53

48
 COM(2012) 722 final van 6 december 2012, o.a. over ‘aggressive tax planning’ door bedrijven. 

 

Omdat die bedrijven zo steeds minder belasting betalen, zijn overheden wereldwijd genoodzaakt de belastingen 

voor hun burgers te verhogen en/of te bezuinigen op de publieke dienstverlening. Geen wonder dat dergelijke 

49 Over percepties van verschillende groepen individuen die beroepshalve met belastingen te maken hebben E. Kirchler, B. 

Maciejovsky en F. Schneider, Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight: Do Legal Differences 

Matter?, Journal of Economic Psychology, 24(4) 2003, blz. 535-553. 

50 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013, blz. 8. 

51 Zie de – terughoudende - brief d.d. 17 januari 2013 van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer, 

‘Belastingheffing internationale ondernemingen’, IFZ/2013/25 U, <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2013/01/17/brief-naar-tweede-kamer-over-belastingheffing-internationale-ondernemingen.html>. 

Zie P.H.J. Essers, Fiscaal beleid gaat om meer dan geld alleen, WFR 2013/7006, blz. 774-775 over dit ‘op verkeerde zuinigheid 

gebaseerde fiscaal beleid’ onder verwijzing naar een uitlating van de staatssecretaris over de handhaving van de substance-

eisen in een overleg op 23 januari 2013 met de commissie van Financiën van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2012/13, 25 

087, nr. 48, blz. 22). 

52 Dit doet denken aan de al in de middeleeuwen bestaande transitohandel, waarbij producten van elders na een eventuele 

bewerking doorverkocht werden aan een ander land; vgl. H. Pleij, Erasmus en het poldermodel, Bert Bakker, Amsterdam, 

2005, blz. 27. 

53 SEO Economisch Onderzoek, Uit de schaduw van het bankwezen, SEO, Amsterdam, 2013 en SOMO, Should the Netherlands 

sign tax treaties with developing countries?, <http://somo.nl/publications-en/Publication_3958>. Vgl. J. Vleggeert, Stop met 

afgeven tax rulings aan brievenbusmaatschappijen, WFR 2013/7011, blz. 916 die kritisch is over de afwijking van in het 

internationale belastingrecht gebruikelijke uitgangspunten in het SEO-rapport en over de stelling van de staatssecretaris dat 

brievenbusmaatschappijen geen misbruik maken van de Nederlandse belastingverdragen. 
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fiscale structuren waarbij van Nederland gebruik wordt gemaakt ook in het buitenland – waar men geconfronteerd 

wordt met een uitholling van de belastinggrondslag en lagere belastingopbrengsten – tot beroering leiden. 

 

3.4. Internationale samenwerking noodzakelijk 

 

Staten staan voor een ‘prisoner’s dilemma’ – dit is een bekend begrip uit de speltheorie van de relatieve voordelen 

die de beslissing om al dan niet samen te werken betrokken partijen opleveren. Als staten eendrachtig 

samenwerken om te komen tot een sluitend internationaal fiscaal systeem zouden ze beter af zijn. Ze zouden dan 

minder – tot lagere belastingopbrengsten leidende – concessies behoeven te doen aan het internationale 

bedrijfsleven. Toch tonen staten nog te weinig daadkracht; samenwerking blijkt bijzonder moeilijk. Overigens is 

meer dan de helft van alle multinationals voorstander van een mondiale harmonisering van fiscale stelsels.54

Effectieve samenwerking is echter buitengewoon belangrijk voor het vertrouwen in en de legitimiteit van staten en 

in hun belastingheffing. Het vertrouwen van belastingplichtigen in het belastingsysteem wordt bevorderd als free 

riders en fraudeurs worden aangepakt – ook via internationale samenwerking. Omgekeerd betekent dit dat bewust 

door de wetgever gecreëerde fiscale privileges tot verlies van vertrouwen en legitimiteit leiden. Datzelfde geldt 

voor multinationals en (zeer) vermogende personen die erin slagen hun fair share te ontlopen. Dit kan dus zowel 

het gevolg zijn van het handelen van de wetgever – fiscale privileges in de vorm van incentives – als van de 

belastingadministratie – gebrek aan effectieve handhaving.  

 

Als draagkrachtige belastingplichtigen bovendien hun (fiscale) bijdrage niet leveren, en staten dat maar laten 

gebeuren, zal dat gevolgen hebben voor de belastingmoraal van degenen die op zich wel bereid zijn bij te dragen. 

Staten moeten daarom onderling samenwerken om te voorkomen dat zo de legitimiteit van hun belastingsystemen 

erodeert.55

Multinationals zijn in staat met behulp van high tech fiscale constructies goeddeels naar eigen inzicht te bepalen 

hoeveel belasting zij betalen – en waar. Normaal gesproken legt de staat wettelijk vast wat belastingplichtigen 

geacht worden te betalen (‘fiscaal fair share’).

 Zij moeten tot regels komen die passen bij de huidige geglobaliseerde wereld waar kapitaal ongekend 

mobiel is. Staten zullen zonodig druk op elkaar moeten uitoefenen.  

56

Van belang is bovendien dat dergelijke compromissen ook heel goed het gevolg kunnen zijn van deskundig lobbyen 

door (vertegenwoordigers) van ondernemingen en vermogende particulieren.

 Maar blijkbaar slagen de staten daar onvoldoende in – mede 

doordat zij het belastingrecht zelf als instrument inzetten in het kader van de internationale belastingconcurrentie. 

Het zal duidelijk zijn dat staten de plicht hebben hun uiterste best te doen om via verdragen hun belastingsystemen 

goed op elkaar te laten aansluiten zodat mismatches zoveel mogelijk worden geëlimineerd. Maar perfecte wetten 

en verdragen zijn niet mogelijk, alleen al omdat er onvermijdelijk compromissen moeten worden gesloten. 

57 Mede onder invloed hiervan ziet 

men bij de internationale aanpak van agressieve tax planning en belastingontduiking ook strategisch en calculerend 

gedrag van staten.58

54
 Tegelijk denkt het grootste deel van die ondernemingen niet dat dit op afzienbare termijn haalbaar is. Zie het onderzoek van 

Taxand: Understanding Tax Changes as Economies Worldwide Drive Efficiency, <

 Staten kunnen de druk van invloedrijke lobbies niet altijd weerstaan. 

www.taxand.com>; geraadpleegd 7 juli 2013. 

55 Zie ook het actieplan van de Europese Commissie om belastingontduiking en ‘agressieve’ belastingontwijking aan te pakken, 

van 6 december 2012, COM(2012) 722 final, blz. 6. 

56
 Vgl. COM(2012) 722 final van 6 december 2012, blz. 6. 

57 P.T. Muchlinsky, ‘Global Bukowina’ Examined: Viewing the Multinational enterprise as a Transnational Law-Making 

Community, in: G. Teubner, Global Law without State, Aldershot, Dartmouth, 1997, blz. 90. Topambtenaren die de overstap 

naar het bedrijfsleven maken beschikken bijvoorbeeld over een scala aan politieke en ambtelijke contacten. Voor de 

omgekeerde situatie, zie J. Bakan, The Corporation: The Pathological Pursuit of Power, Constable, London, 2005, blz. 216. 

58
 D. Ring, Who Is Making International Tax Policy? International Organizations as Power Players in a High Stakes World, 

Fordham Law Journal 33 (2010) 3, blz. 649 e.v. 
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Dergelijke lobbies dragen doorgaans bij aan de complexiteit van het belastingrecht en leiden soms tot fiscale 

privileges (zoals de bedrijsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet 1956). Als het mogelijk zou om tot waterdichte 

wetgeving en internationale afspraken te komen, quod non, dan zal de lobby van ondernemingen uitzonderingen 

en detaillering tot gevolg hebben, die onvermijdelijk nieuwe mogelijkheden biedt voor tax planning. Bedrijven 

kunnen die complexiteit bewust exploiteren voor eigen gewin.59 Zij beproeven het systeem dan op zijn soliditeit en 

elasticiteit door het voortdurend te bepotelen: eens duwen hier, eens trekken daar, steeds op zoek naar de zwakke 

plekken. Net als de wetgever miskennen zij dan het morele karakter van belastingen – met name door zich steeds 

op de regels te focussen, zonder respect voor de achterliggende beginselen.60 Als dergelijke structuren niet met 

fraus legis zijn te bestrijden kan dat leiden tot een reactie van de de belastingwetgever – die alert dient te zijn.61 

Maar die aangepaste wetgeving biedt al te vaak weer nieuwe mogelijkheden voor tax planning. Zo ontstaat een 

spiraal van steeds complexer wordende wetgeving.62

Het is daarom wat gemakkelijk als ondernemingen enkel met de vinger naar de nationale overheden wijzen als het 

gaat om de vraag wie er een einde kan en moet maken aan (de mogelijkheden voor) agressieve tax planning. Er is 

sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belastingstelsel. Dat neemt uiteraard niet 

weg dat nationale overheden een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. De nationale wetgevers zullen echt in 

actie moeten komen en werk moeten maken van de bestrijding van agressieve tax planning – bijvoorbeeld door 

een betere aansluiting van de nationale regels tot stand te brengen.

  

63 Nederland heeft onlangs een heel 

voorzichtig stapje gezet, dat tot verdere gezamenlijke internationale stappen zou kunnen leiden.64 Samenwerking 

tussen overheden en ondernemingen om hervorming van belastingstelsels in bijvoorbeeld de EU te bereiken – 

naast bijvoorbeeld verdere intensivering van de internationale gegevensuitwisseling – lijkt in dit kader zeker 

mogelijk. ‘Nowadays businesses seem to be more open, positive and prepared to accept a change in tax systems, 

provided it makes the system simpler and offers equal conditions of competition and legal certainty.’65 De 

bestrijding van agressieve tax planning zal zeker niet ineens succesvol zijn, het is een kwestie van langdurige noeste 

arbeid. Uiteraard is het bijna onvermijdelijk dat zich hierbij strategisch gedrag zal voordoen. Maar het past niet dat 

politici hun eigen falen trachten te maskeren door een te gemakzuchtig beroep op de noodzaak van het leveren van 

een fair share door belastingplichtigen.66

59
 S. Briault, How tax complexity can be good for you, International Tax Review, Vol. 16, September 2005, issue 8, blz. 25-27. 

 De morele kaart wordt dan getrokken om eigen onmacht en onkunde te 

maskeren. 

60 J.L.M. Gribnau, Belastingen en ethiek: de ethische dimensie van tax planning, NTFR 2013/444, blz. 527-548. 

61 Bijvoorbeeld in de vorm van antimisbruikmaatregelen. Maar daardoor is een ‘lappendeken ontstaan van ondoorzichtige anti-

arbitragewetgeving’; Speet (2011). 

62
 Zie J.L.M. Gribnau en R. Hamers, Tax planning: spel met regels dat om ethisch houvast vraagt: I Regelgedreven interactie, WFR 

2011/6893, blz. 154-166. 

63
 A.C.G.A.C. de Graaf, International Tax Policy Needed to Counterbalance the ‘Excessive’ Behaviour of Multinationals, EC Tax 

Review 2013/2, blz. 109-110. 

64
 Zie de brief van 30 augustus 2013 van de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer, ‘Kabinetsreactie SEO-rapport Overige financiële instellingen en IBFD-

rapport ontwikkelingslanden’, IFZ/2013/320 U. Het gaat hier onder andere om de eis van meer substance voor 

brievenbusmaatschappijen; dit echter zonder een motieftoets om te bepalen of sprake is van verdragsmisbruik, zoals bepleit 

door Vleggeert (2013), blz. 922, waarbij hij doelt op een toets of de ‘doorslaggevende reden om de kapitaalbewegingen via 

Nederland te laten lopen, is gelegen in de besparing van buitenlandse bronbelasting.’ Zie ook H. Vording, Fiscale 

Beleidsnotities 2014, WFR 2013/7016, § 5. 

65 M. Aujean, Fighting Tax Fraud and Evasion: In Search of a Tax Strategy?, EC Tax Review 2013-2, blz. 65. Hij wijst vervolgens op 

het politieke probleem: (grote) lidstaten zullen zich dan moeten commiteren om tot een consistente fiscale politiek te komen. 

66 Essers 2013. 
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4.  Belastingplichtigen 

 

4.1.  Tax planning 

 

Tax planning is een begrip waar verschillende betekenissen aan gegeven kunnen worden en voor het verschijnsel 

zelf bestaan ook verschillende benamingen.67 De burger zal vanwege de enorme impact op zijn leven de fiscale 

gevolgen van zijn handelen in kaart moeten brengen. Tax planning is in dit opzicht dus veelal noodzaak voor 

belastingplichtigen om de aan het belastingrecht inherente onzekerheid te beperken. Denk aan grote aankopen en 

investeringen. De fiscale gevolgen van een huis is fiscaal gefaciliteerd via de aftrekbaarheid van de hypotheekrente 

waarbij bepaalde fiscale structuren wel toegestaan zijn en andere niet. Het maakt dan nogal wat uit hoe de burger 

de aankoop juridisch en fiscaal ‘structureert.’ Aan de andere kant van het spectrum vinden we agressieve tax 

planning die beoogt tot een volstrekte minimalisatie van de belastingdruk te komen. Dit gebeurt echter wel op 

legale wijze. In internationale context bieden kwalificatieverschillen van juridische vormen tussen verschillende 

belastingstelsels via het gebruik van hybride (financierings)instrumenten mogelijkheden tot een 

belastingvoordeel.68 Mijn betoog hier gaat vooral over legale (agressieve) tax planning, belastingontwijking dus, en 

niet over belastingontduiking, die zich in de sfeer van fraude bevindt.69

 

 Belastingontduiking is sowieso uit den 

boze, er zal niet gemakkelijk een ethische rechtvaardiging voor te vinden zijn. 

4.1.1.  Intensivering tax planning: regel focus 

 

Een bijzondere groep belastingplichtigen zijn de ondernemingen. Multinationals staan nu ter discussie vanwege 

hun (legale) structuren om belasting te vermijden of te minimaliseren. Er is sprake van belastingontwijking en niet 

van belastingontduiking, maar dat neemt de morele verontwaardiging niet weg. Legaal handelen wil niet zeggen 

dat het goed is, dat het moreel verantwoord is. De betrokken multinationals moeten zich realiseren dat belasting 

betalen niet enkel een kwestie van geld is maar ook een moreel aspect heeft.  

  

67 J. Braithwaite, Markets in Vice, Markets in Virtue, Oxford University Press, Oxford, 2005, blz. 16: What Australians refer to as 

the market for aggressive tax planning, Americans refer to as the market for tax shelters. 

68 Denk aan een hybride entiteit die volgens de regels van de ene jurisdictie wordt behandeld als transparant en volgens de 

regels van de andere jurisdictie als non-transparant. Dit verschil kan ertoe leiden dat een (financierings)verlies in twee landen 

in aftrek komt (double-dip). Voor verdere voorbeelden, zie OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013, blz. 73 

e.v.; geraadpleegd 19 februari 2012. 

69 Vgl. J.J. Couturier, B. Peeters en N. Plets, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Maklu, Antwerpen / Apeldoorn, 20e druk, 

2013, blz. 38 e.v. 
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In een tijd van mondialisering, share holders value en enorme internationale concurrentie is het niet zo vreemd dat 

voor ondernemingen de verleiding groot is belastingen slechts als kostenpost te zien – of de fiscaliteit zelfs als profit 

center te beschouwen.70 In internationaal verband speelt dat wellicht nog sterker: wat kan het een Amerikaanse 

CEO schelen als zijn bedrijf in Nederland nauwelijks of geen belasting betaalt. Creatieve tax planning is een vorm 

van ‘financial engineering.’ Volgens Braithwaite is dit slechts ‘a newer modality of a more longstanding tradition of 

contrived complexity. Multinational corporations have long exploited their capacities to contrive complexity in their 

books, organizational complexity and jurisdictional complexity in order to escape liability (…).71

Toch leken multinationals na de in de inleiding genoemde affaires rond de eeuwwisseling minder behoefte te 

hebben aan fiscaal trapezewerk; ze leken meer ‘straight’ te gaan denken. Streven naar openheid en transparantie 

en denken in termen van fiscale zekerheid leken terrein te winnen.

  

72 Niet iedereen was daarvan overtuigd – denk 

aan de al genoemde kritiek van non-gouvernementele organisaties als Tax Justice Network (Tax Justice Nl), SOMO 

en Stichting Oikos (zie par 2).73

De recente affaires laten duidelijk zien dat schijn inderdaad bedriegt. Dit is ook de teneur van de recente 

rapportage door de OESO: de tax planning van multinationals is het afgelopen decennium ‘agressiever’ geworden. 

Enigszins paradoxaal daarbij is dat er intensief wordt gestructureerd op (verdrags)regels die juist zijn ingevoerd om 

te voorkomen dat multinationals dubbele belasting betalen.  

  

 

4.1.2. Legalistische regel focus overheerst 

 

De agressieve tax planning van multinationals exploiteert ten eigen bate het stelsel van fiscale regels. De focus ligt 

op de letter van de wet, zonder respect voor de dragende beginselen achter de wet (en verdragen). High tech 

fiscale structuren worden geconstrueerd. Succesvolle structuren kunnen dan in een databank worden verzameld 

waaruit afhankelijk van de klant (en relevante jurisdicties) een greep wordt gedaan. Het belastingrecht wordt 

gezien als een louter technisch instrument, zonder een eigen moreel karakter – een stuk gereedschap dat naar 

believen ten eigen nutte kan worden gebruikt. 

Maar dit getuigt van een nogal minimalistische invalshoek en gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Een legalistische focus die zich beperkt tot ‘regel is regel’-denken en meer specifiek de letter van de wet, met 

miskenning van onderliggende (rechts)beginselen, getuigt van een armoedige visie op bijdragen aan de 

maatschappij. Van een dergelijke focus is mijns inziens sprake wanneer de vennootschapsrechtelijke verplichtingen 

jegens de aandeelhouders zodanig strikt worden geïnterpreteerd dat fiscaal gezien minimalisatie de enig mogelijke 

optie is. Jegens de aandeelhouders zou de onderneming dan verplicht zijn tot ‘agressive tax planning.’74

70 Crisissituaties kunnen ook voorbeelden van het tegendeel laten zien. Vergelijk over de situatie na de Eerste Wereldoorlog N.J. 

Polak, De algemeene beginselen voor de heffing van belastingen, in: De algemeene beginselen voor de heffing van 

belastingen, Geschriften VBW nr. 8,: J. Muusses, Purmerend, 1929: ‘Bovenal werkte hier nog het saamhorigheidsgevoel, dat de 

sterk verzwaarde lasten gewillig deed dragen [waarbij] vooraanstaande personen en lichamen in het bedrijfsleven aandrongen 

op heffing van oorlogswinstbelasting, waarin zij zelf zeer groote sommen zouden hebben bij te dragen.’ Huidige pleidooien - 

ter bestrijding van de internationale financiële en monetaire crisis - voor een superrijkenbelasting, zoals in de VS (denk aan 

Warren Buffet) zouden hierbij passen. 

 Het zal 

71 J. Braithwaite. Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty, Australian Journal of Legal Philosophy 27 (2002), blz. 58.  

72
 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013. 

73 Degelijke NGO’s nemen hierbij vaak het perspectief in van ontwikkelingslanden. Zie ook M. Kohonen en F. Mestrum (eds.), Tax 

Justice: Putting Global Inequality on the Agenda, London: Pluto Press 2009. 

74 W. Schön, Tax and Corporate Governance: A Legal Approach, in: W. Schön (red.), Tax and Corporate Governance,: Springer-

Verlag, Berlin/Heidelberg, 2008, blz. 31-61. Vgl. over het (Anglo-Amerikaanse ‘best interest of corporation principle’ bijv. 

Bakan (2005), blz. 37 e.v. met jurisprudentie die enige nuancering biedt.  
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duidelijk zijn dat hier niet alleen een legalistische visie op het recht speelt, maar dat ook het belang van andere 

stakeholders dan de shareholders geridiculiseerd wordt.75 De wetgever kan hier overigens een koersverandering 

inzetten door wetgeving te introduceren die expliciet niet een dergelijk eendimensionaal uitgangspunt kent.76 Een 

oproep aan ondernemingen om een legalistische – letter van de wet – focus te laten varen vinden we terug in de 

OECD Guidelines for Multinationals. In artikel XI van deze aanbevelingen voor verantwoord ondernemingsgedrag 

van 44 overheden lezen we: ‘enterprises should comply with both the letter and spirit of the tax laws and 

regulations of the countries in which they operate.’77 Avi-Yonah gaat nog een stap verder dan deze ‘doel en 

strekking van de wet’-benadering. Hij betoogt dat ondernemingen zich niet moeten inlaten met fiscaal-strategisch 

gedrag vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheden die zij hebben. Belasting betalen is er daar één – en 

niet de minste – van. Agressieve tax planning miskent dit. De staat loopt hierdoor immers middelen mis die nodig 

zijn om het algemeen belang – waaronder dat van ondernemingen - te kunnen dienen. De staat ontvangt anders 

immers te weinig middelen om het algemeen belang te kunnen dienen.78

Nu multinationals met behulp van legale fiscale constructies in staat zijn goeddeels naar eigen inzicht te bepalen 

hoeveel belasting zij betalen, dreigt de door de wetgever beoogde verdeling van de belastingdruk illusoir te 

worden. Die verdeling is echter wel het resultaat van een democratisch wetgevingsproces waar ieders fiscale fair 

share is bepaald. Ieder dient immers naar vermogen financieel bij te dragen aan de maatschappelijke 

samenwerking. Fiscaaltechnische hoogstandjes die de letter van de wet en verdragen exploiteren miskennen het 

achterliggende ethische ideaal van naar vermogen bijdragen. Superieure fiscaal-technische expertise ontslaat 

belastingplichtigen niet van de morele verantwoordelijkheid bij te dragen aan de maatschappelijke samenwerking 

waar zij immers zelf volop van profiteren. De bedrijfsethiek zegt hier zinnige dingen over. 

 

 

4.2. Belastingen zijn meer dan een kostenpost 

 

Ondernemingen zien belastingen vaak als een kostenpost – die liefst zo laag mogelijk moeten worden gehouden. 

Belastingen worden dan vaak niet gezien een bijdrage aan de maatschappij zonder welke zij niet kunnen 

functioneren. Het gaat in deze visie eigenlijk niet eens om belasting betalen maar om juridische verplichtingen. 

Deze juridische verplichtingen worden vervolgens zo beperkt mogelijk opgevat. Waartoe men rechtens verplicht is, 

wordt gereduceerd tot de letter van de wet. Wat volgens de (internationale) belastingregels kan, is toegestaan, 

75Het belang van de aandeelhouders in dit shareholder-absolutisme wordt sterk gerelativeerd door de Harvard-econoom B.M. 

Friedman, Two Roads to Our Financial Catastrophe’, New York Review of Books, April 29, 2010, blz. 27: ‘The traditional notion 

of corporate governance exercised by a board of directors, acting in the interests of the stockholders, has long been a fiction 

for many firms. (…) this particular fiction has ceased to be useful. With an ever greater fraction of many corporations’ stock 

held by owners who are either small in scale or passive in their approach, shareowners have become in management’s eyes 

merely another source of funding: like the firm’s bondholders, but perhaps more of a nuisance.’ Zie ook het empirische 

onderzoek van M. Desai & D. Dharmapala, Tax and Corporate Governance: An Economic Approach in: W. Schön (red.) (2008), 

blz. 13 e.v. Zij tonen aan dat fiscale structuren die als kostenreductie worden gepresenteerd in het belang van de 

aandeelhouders feitelijk de belangen van het management dienen. J.P. Owens, Good Corporate Governance: The Tax 

Dimension, in: W. Schön (red.), 2008, blz. 11-12 benadrukt het belang van fiscale regels om dit ‘agency problem’ (management 

streeft zijn eigen belangen na ten koste van de aandeelhoudersbelangen) te verkleinen. 

76
 Zie over de herziening van het Engelse vennootschapsrecht in 2006 op basis van het beleid van ‘enlightened shareholder 

value’: B. Horrigan, Corporate Social Responsibility in the 21st Century: Debates, Models and Practices Across Government, 

Law and Business, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2010, blz. 229 e.v. 

77<http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/oecdguidelinesformultinationalent

erprises.htm>; geraadpleegd 12 februari 2012. 

78 R. Avi-Yonah, Corporate Social Responsibility and Strategic Tax Behaviour, in: W.Schön (red.), 2008, blz. 183-198. 
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hoezeer men de regels ook manipuleert in strijd met de geest van de wet of de achter de regels liggende 

rechtsbeginselen. Alles wat legaal is, is toegestaan, is dan de gedachte. Deze focus op regels verdringt morele 

overwegingen. Maar zo wordt miskend dat belasting méér is dan geld; het is een moreel verschijnsel. Economische 

overwegingen zijn niet onbelangrijk, zij zijn zeker legitiem, maar niet zaligmakend.  

Sowieso is het natuurlijk zo dat tegenover belastingen als kostenpost belangrijke baten staan. En beknibbelen op 

kosten is soms niet zo verstandig. Het minimaliseren van kosten kan immers leiden tot lagere baten, baten die op 

zich van groot belang zijn voor een onderneming.  

Wat is dan dat profijt van de overheid? Waarom zijn wij gebaat bij een goed functionerende overheid? Onze staat 

met al zijn voorzieningen wordt gefinancierd uit de schatkist waaraan ieder naar zijn of haar vermogen 

(beschikbare middelen) bijdraagt. De staat zorgt voor en garandeert vrede en veiligheid, burgerlijke vrijheden, 

infrastructuur, recht, bescherming van ( intellectuele) eigendom, onderwijs en onderzoek, ondersteuning van 

systeembanken, e.d. Mede dankzij de staat zijn er goed opgeleide werknemers die beschikbaar zijn voor de 

arbeidsmarkt en technologische innovatie, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en dergelijke waardoor burgers 

profijt hebben van hun lidmaatschap van de gemeenschap. Ondernemingen hebben hier eveneens baat bij; zonder 

staat geen maatschappij en markt.79

Staat en maatschappij, gefinancierd door belastingen, stellen mensen, ondernemingen en andere organisaties dus 

in staat een (winst)inkomen te verdienen. Zij zijn een voorwaarde voor arbeidsdeling en het marktsysteem, zodat 

welvaart mogelijk wordt. Superbelegger Warren Buffet verwoordt het aldus: ‘I personally think that society is 

responsible for a very significant percentage of what I’ve earned. If you stick me down in the middle of Bangladesh 

or Peru or someplace, you’ll find out how much this talent is going to produce in the wrong kind of soil. I will be 

struggling thirty years later. I work in a market system that happens to reward what I do very well – 

disproportionately well.’

  

80 Met andere woorden, markten zijn de natuurlijke habitat van ondernemingen, ‘are not 

free standing’, zoals de filosoof Gray schrijft. Het zijn zeer complexe juridische en culturele instituties, die slechts 

mogelijk zijn door andere instituties. ‘Without the “positive freedom” conferred by enabling welfare institutions, 

the “negative” liberties’ of the market are of limited value.’81

Als we het perspectief dan wat verschuiven, zoals de politiek-filosoof Walzer doet, kunnen we zeggen dat de 

moderne staat volop investeert in zijn burgers. Belasting heffen betekent dan dat de staat slechts claimt wat van 

hem is.

 

82 Dat geldt ook voor (grote) ondernemingen; de overheid investeert volop in hen – zodat ze een goed 

rendement kunnen bieden. Zij hebben immers profijt van goed opgeleide werknemers en een goede infrastructuur. 

Neem nu chipmachinefabrikant ASML, een van de grootste beursfondsen van Nederland. Het bedrijf is gevestigd te 

Veldhoven, vlak bij een vliegveld, maar vooral dichtbij Eindhoven. The Financial Times riep Eindhoven onlangs uit 

tot European city of the future. De ijzersterke internationale reputatie van de nieuwe Silicon Valley (volgens het 

tijdschrift Fortune) is mede te danken aan de zeer goede werkvoorzieningen, de actieve technieksector en de 

Technische Universiteit Eindhoven. Nederland is bovendien voor veel buitenlanders op zich ‘al verleidelijk, met 

goed geregelde verzekeringen, zorg en pensioenopbouw.’83 Maar ASML profiteerde in 2008 ook als eerste bedrijf 

in Nederland van een speciale crisismaatregel: 1100 van de 7000 werknemers kregen arbeidstijdverkorting, zodat 

hun specialistische en dure kennis weer snel volledig kon worden gebruikt bij een aantrekkende markt.84

79
 Belasting betalen is dus een element van burgerschap, maar ook van ‘corporate citizenship.’ 

 Meer 

algemeen heeft de afgelopen tijd laten zien hoe belangrijk de directe en indirecte steun van de overheid aan 

bedrijven in tijden van crisis is. 

80 H.-J. Chang, 23 Things They Don't Tell You About Capitalism, Allen Lane, Londn, 2010, blz. 30. 

81 J. Gray, Modus Vivendi, in: Idem, Gray’s Anatomy: Selected Writings, Penguin Books, London, 2009, blz. 37.  

82 M. Walzer, Spheres of Justice, Basil Blackwell, Oxford, 1983, blz. 101 en 120. 

83 ‘Banen genoeg maar bijna niemand die het kan’, NRC Handelsblad 23 februari 2013. 

84 Algemeen Dagblad, 18 december 2008. 
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Daarnaast profiteren (grote) ondernemingen volop van fiscale faciliteiten: denk aan fiscale stimulansen voor 

Research & Development (denk aan de innovatiebox) en de 30% regeling of de mogelijkheid van tijdelijke 

willekeurige afschrijving om de bedrijfsinvesteringen te stimuleren.85 Overigens zijn dergelijke regelingen niet per 

definitie effectief, zoals bijvoorbeeld een rapport van de Algemene Rekenkamer over R&D uitgaven laat zien.86 

Gevaar is dan dat een – ineffectieve – fiscale incentive feitelijk gewoon een fiscaal privilege in de vorm van een 

belastingreductie betekent (zie ook par 3.2). Wat hiervan zij, het voorgaande geeft voldoende argumenten voor de 

stelling dat ondernemingen hun (fiscale) steentje moeten bijdragen.87

4.3. Bedrijfsethiek biedt inspiratie 

   

 

De fiscale ethiek kan inspiratie opdoen bij de bedrijfsethiek. Concepten als ‘corporate governance’ en ‘corporate 

citizenship’ moeten toch ook een fiscale pendant hebben.88

Corporate governance regels betreffen onder andere de (verbetering van) interne beheersingsystemen en de 

rapportage over de fiscale positie van ondernemingen. Dergelijke regels, vastgelegd in Corporate Governance 

codes, vinden hun oorzaak in de problemen die ondernemingen ondervonden toen eind jaren negentig hun 

interne- en externe controlesystemen gebreken bleken te vertonen. Corporate governance is een van de redenen 

dat compliance (naleving) met wet- en regelgeving, daaronder fiscale wet- en regelgeving, wordt gezien als de 

norm. ‘Ontduiking van de norm wordt als niet ethisch ervaren en tast de reputatie van de onderneming aan.’

 

89

Bedrijven kunnen ook als leden van de maatschappij, als corporate citizens, worden geconceptualiseerd. Zij 

beschikken vaak over veel macht en invloed. Dat impliceert een bijzonder verantwoordelijkheid jegens de 

maatschappij die tot uitdrukking komt in de ondernemingsbeslissingen.

 

90

Voor de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming wordt ook wel de term corporate 

social responsibility gebruikt. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid omvat dan de ‘economische, juridische, 

 Als bedrijven zich in deze lijn afficheren 

als een corporate citizen of zelfs een good corporate citizen, zal dat ook consequenties moeten hebben voor hun 

fiscale handelen. Verantwoord ondernemen wordt dan: als een verantwoordelijke burger omgaan met fiscale 

verplichtingen.  

85 De herinvoering van tijdelijke willekeurige afschrijving per 1 juli 2012 diende om de bedrijfsinvesteringen te stimuleren. Zie 

het Nieuwsbericht van de staatssecretaris van Financiën van 28 juni 2013, NTFR 2013/1324. 

86 Zie echter het rapport ‘Innovatiebeleid’ van de Algemene Rekenkamer, Kamerstukken II 2011/12, 33 009, nr. 2: het totale 

budget om R&D te stimuleren verdubbelde sinds 2003 – in 2003 en 2010 ging het om € 1,8 resp. € 3,7 mld. –, terwijl in 

diezelfde periode de investeringen in R&D daalden. 

87
 Hierbij denk ik niet aan loon- en omzetbelasting omdat deze niet op ondernemingen drukken maar op werknemers 

respectievelijk consumenten. 

88 Vgl. U. Landolf, R. Häfelin en L. Imark, Möglichkeiten und Grenzen der Steuerplanung im Unternehmen, unter 

Berücksichtigung der Entwicklungen in der Corporate-Governance-Praxis, in: E. Kramer u.a. (Hg.), Festschrift für Peter Böckli 

zum 70. Geburtstag, Schulthess AG, Zürich, 2006, blz. 77 e.v. Op blz 104 e.v. besteden zij aandacht aan ethische grenzen in het 

kader van discussies over ‘corporate governance’ en ‘corporate citizenship.’ Zie ook in dezelfde bundel J. Winter, Corporate 

Governance Regulation and Enforcement in the US and the EU, blz. 389 e.v. en P.V. Kunz, Corporate Governance – Tendenz 

von der Selbstregulierung zur Regulierung, blz. 471 e.v. 

89 E.A.M. Huiskers-Stoop en P.A.M. Diekman, Compliance als hoeksteen voor horizontaal belastingtoezicht. De rol van 

compliance bij de versterking van het nieuwe belastingtoezicht, in: Jaarboek Compliance 2012,: Nederlands Compliance 

Instituut, Capelle aan den IJssel, 2012, blz. 241. Vergelijk OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013, blz. 30-31. 

90 Vgl. J. Moon, A. Crane en D. Matten, Corporate power and responsibility: a citizenship perspective, in: J. Conill, C. Luetge en T. 

Schönwälder-Kuntze (eds.), Corporate Citizenship, Contractarianism and Ethical Theory: On Philosophical Foundations of 

Business Ethics, Ashgate, Farnham, 2008, blz. 9 e.v. 
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ethische en discretionaire verwachtingen die de maatschappij op een bepaald moment van organisaties heeft.’91 

Hierbij biedt het recht de rules of the game. De ethische verantwoordelijkheid reikt verder dan het recht: het 

uitgangspunt daarvan is dat het recht slechts een minimum-niveau van verantwoordelijkheid vormt.92

Mijns inziens is een onderneming die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt daarin niet 

consistent als zij de fiscaliteit buiten beschouwing laat.

 Men heeft 

de verplichting goed, juist, en fair te handelen (ook als dat niet rechtens vastgelegd is). Deze centrale idee heeft 

mijns inziens ook gevolgen voor de wijze waarop een onderneming juridische plichten, zoals het betalen van 

belastingen, dient op te vatten. Men kan hier niet volstaan met een beroep op de letter van de wet; dat wil zeggen 

regels gebruiken zonder enig respect voor de achterliggende (rechts)beginselen. Immers, indien men het CSR-

uitgangspunt accepteert dat verplichtingen jegens de maatschappij verder reiken dan de juridische verplichtingen, 

kan men logischerwijze de wettelijk vastgelegde verplichtingen (die daar een deel van zijn) niet zo beperkt mogelijk 

interpreteren. Dat zou strijdig zijn met de CSR-gedachte.  

93 Dat doet een onderneming feitelijk ook als zij haar fiscale 

verplichtingen minimaliseert. Immers, zij beschouwt het recht (vaak opgevat als de letter van de wet) slechts als 

een minimum-niveau van verantwoordelijkheid, ze streeft naar meer. De grenzen verkennen van dat minimum-

niveau is hiermee in tegenspraak. De (juridische) ‘drempelnormen’ dienen immers juist loyaal nageleefd te worden. 

Corporate responsibility houdt dus de plicht in de (belasting)wet niet uit te hollen, bijvoorbeeld door te zoeken naar 

loopholes.94 Agressieve tax planning verdraagt zich slecht met CSR.95 Het voldoen aan fiscale verplichtingen kan 

dus niet enkel als een louter (fiscaal-)technische kwestie worden gezien.96 Dat het om meer gaat dan alleen 

economische waarde, zal vooral ook moeten worden erkend door de fiscalisten die bedrijven adviseren. Zij lijken 

niet steeds een adequate invulling te geven aan corporate responsibility van het bedrijf waar zij voor werken.97 Het 

zou kunnen zijn dat het top management en de eigenaren van een onderneming gevoeliger voor de idee van het 

betalen van een fair share zijn dan hun fiscale adviseurs.98

91
 Archie B. Carroll, Corporate Social Responsibility, Business & Society, Vol. 38, nr. 3, September 1999, blz. 283-284; de 

discretionaire verantwoordelijkheid duidt op liefdadigheid e.d. 

  

92 Vgl. het onderscheid van L. Paine Sharp, Managing Organizational Integrity, Harvard Business Review, March-April 1994, blz. 

106-117 tussen een compliance strategy (loutere wetsnaleving) en een (complementaire) integrity strategy, gebaseerd op 

gedeelde bedrijfswaarden. Integriteit zou ook het aanvaarden van externe verantwoordelijkheden moeten omvatten. 

93 A. van Eijsden, The Relationship between Corporate Responsibility and Tax: Unknown and Unloved, EC Tax Review 2013/1, 

blz. 58: ‘If corporate responsibility is embedded throughout a company’s business processes, pervading corporate policy, it 

would be awkward if there were no relationship with tax.’ 

94 R. Hamers, Maatschappelijk verantwoord ondernemen en fiscaal gedrag, Forfaitair 223, april 2012. Er wordt ook wel eens 

gesuggereerd CSR m.b.v. tax incentives te stimuleren - hetgeen uiteraard weer bijdraagt aan de complexiteit van de 

belastingwetgeving. Zie F. Perrini, S. Pogutz en A. Tencati, Developing Corporate Social Responsibility: A European Perspective, 

Edward Elgar, Cheltenham, 2006, blz. 163, Avi-Yonah 2008, p. 186 en Horrigan 2010, blz. 148 (en voor een disincentive blz. 144 

(’taxation of CSR-unfriendly activity’) en blz. 156 - waar ook ‘lighter touch inspection regimes’ worden gesuggereerd, blz. 157; 

hetgeen doet denken aan ‘horizontaal toezicht’ (Nederland) en ‘enhanced relationship’ (OECD) 

95 Vgl. COM(2012) 722 final, blz. 6. 

96
 Vgl. D. Hartnett, The Link between Taxation and Corporate Governance, in: W. Schön (red.) 2008, blz. 3 e.v. 

97 Hartnett 2008, blz. 7. 

98 Friese, Link en Mayer 2008, blz. 408. Zij passen hier de ‘principal agent’ theorie toe; waarbij de ‘tax departments’ de ‘agents’ 

zijn en het top management en de eigenaren van de onderneming hun ‘principals.’ Ziel. echter Kirchler, Maciejovsky & 

Schneider 2003. 



Fair share en tax planning: een moeilijk maar noodzakelijk debat  Prof. Mr. Dr. J.L.M. Gribnau 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Fiscaal Economisch Instituut  52 ‘Ongewenste Belastingontwijking?’ De jacht naar een fair share 

Erkenning van verantwoordelijkheden impliceert een actieve opstelling, dus niet een afwachtende, passieve 

houding.99

Wat voor ethiek in het algemeen geldt, geldt dus ook voor CSR – zeker voor ondernemingen die in verschillende 

landen zijn gevestigd. ‘CSR responsibilities are not entirely reflected in legal systems of States, a grey area exists 

between legal and normative standards and some responsibilities considered to be purely social or ethical in some 

countries.

  

100

 

 

4.5. Fair share 

 

Nu multinationals (en andere belastingplichtigen) de regelgeving door een overmaat aan fiscale technische kennis 

tot op het bot kunnen villen – ‘de belastinggrondslag volledig kunnen uithollen’ –, rust op hen de morele plicht 

verantwoordelijkheid te tonen in hun tax planning keuzes. De keuze die ondernemingen hier maken is 

onvermijdelijk gebaseerd op een morele positie die zij (impliciet) innemen – net als dat geldt voor andere 

ondernemersbeslissingen.101

Maar er ligt een wereld tussen een gezonde behartiging van het eigen belang en het streven naar maximale 

belastingminimalisatie. Dit betekent niet alleen strijd met de gelijkheidsbeginsel omdat kleinere bedrijven niet 

beschikken over deze ontwijkingsmogelijkheden en hun fair share wel betalen. Volgens het Public Accounts 

Committee van het Britse House of Commons leidt dat tot een concurrentievoordeel: ‘We are concerned that 

multinationals have an unfair competitive advantage over British businesses which have no choice but to pay their 

corporation tax.’

 Het gaat hier bovendien op een keuze die gevolgen heeft voor de andere 

belastingplichtigen. De feitelijke mogelijkheid, ‘vrijheid’, om binnen de grenzen van wet- en regelgeving de te 

betalen belasting te minimaliseren is dus moreel geladen. Deze ‘keuzevrijheid’ met betrekking tot het morele 

verschijnsel belastingen gaat onvermijdelijk gepaard met morele verantwoordelijkheid. De aan de wet en 

regelgeving (inclusief verdragen) ten grondslag liggende beginselen zouden mijns inziens daarbij het uitgangspunt 

moeten zijn, waarbij uiteraard ruimte is voor eigenbelang. Bij tax planning zullen ook andere, vaak heel diverse, 

factoren de keuze beïnvloeden, bijvoorbeeld het behoud van werkgelegenheid. Keuzes worden ook steeds gemaakt 

in het licht van specifieke omstandigheden. 

102

Agressieve tax planning in de vorm van belastingminimalisatie betekent dat men wel profiteert van de 

maatschappij en de staat die op tal van manieren de maatschappelijke samenwerking – en daarmee 

ondernemingen – ondersteunt (zie par. 4.2), maar niet voor de kosten daarvan wil opdraaien. Een fair share 

bijdragen past bij uitstek in de idee van een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen 

(corporate social responsibility). Het belijden van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid zou dan natuurlijk 

 

99   Zie M. Terpstra, Omstreden besluiten. Filosofische aspecten van het besturen, Boom, Amsterdam, 2002, blz. 161 over 

passieve en actieve verantwoordelijkheid. Hij betoogt overigens terecht dat morele neutraliteit niet bestaat: elk economisch 

handelen is ‘doortrokken van normen en waarden’ (blz. 138). Mijns inziens speelt dat echter bij sommige vormen van 

handelen meer pregnant dat bij andere. 

100  M.W. Scheltema, Does CSR Need More (Effective) Private Rgeulation in the Future?, in: Muller a.o. (eds.) 2012, blz. 390.  

101
  David F. Williams, Tax and Corporate Social Responsibility, <http://www.kpmg.co.uk/pubs/Tax_and_CSR_Final.pdf> 

(Sept.2007), blz. 6: ‘all companies have such an ethical stance (even if, in the extreme case, it is represented by a conscious 

decision to ignore ethical issues).’ 

102
  House of Commons Committee of Public Accounts HM Revenue & Customs, Annual Report and Accounts 2011–12 

Nineteenth Report of Session 2012–13, blz. 3. 
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geen schaamlap mogen zijn voor agressieve tax planning die zich achter de schermen voltrekt.103 Een fiscale 

invulling moet serieus werk maken van het morele uitgangspunt dat multinationals hun fair share moeten betalen. 

Iedereen, dus ook een multinational, moet zijn fair share betalen. Maar deze maatschappelijke norm van een 

fiscaal fair share is vaak moeilijk in de buitengewoon complexe belastingwetgeving terug te vinden (par. 3.1). Vaak 

bevat de belastingwet ook privileges en andere voordeeltjes voor bepaalde groepen belastingplichtigen.104

Het lijkt daarom geen oplossing om de belastingplichtigen te vragen zich in de positie van de wetgever te 

verplaatsen en zo nodig de wet in gedachten te repareren om zo een fair share te bepalen.

 De 

belastingwet weerspiegelt in die zin dus niet de bestaande globale maatschappelijke consensus over distributieve 

rechtvaardigheid. Het handelen van de belastingwetgever, waaronder het reageren op (vermeend) oneigenlijk 

gebruik of misbruik, is daarbij vaak niet goed voorspelbaar. Deels komt dat doordat het politieke proces een heel 

eigen logica kent.  

105 Het is overigens ook 

de vraag of dat een reële eis is nu de belastingplichtige het recht heeft de voordeligste weg te kiezen. Het niet te 

veel willen en rechtens mogen betalen is een wezenlijk andere, een ‘negatieve’, houding in vergelijking met de 

ethische norm van fair share bijdragen. Dit is meer een aspiratienorm is die een ‘positief’ na te streven doel 

uitdrukt. Bovendien is de belastingwetgever niet altijd even voorspelbaar in zijn reparatiegedrag, soms repareert hij 

helemaal niet en soms wacht hij wel heel lang met reparatie. Wat de wetgever derhalve zal doen om te verzekeren 

dat in de wetgeving het beoogde fair share is en blijft vastgelegd is vaak niet duidelijk. De opvattingen van de 

wetgever – maar ook van rechter en maatschappij - kunnen bovendien ook evolueren. De ethische norm van een 

fiscaal ‘fair share’ geeft dan ook onvoldoende houvast omdat deze norm (nog) niet is uitgewerkt in concrete 

richtlijnen en regels. Dat is jammer, maar het is niet anders. Voor de belastingwetenschap en de ethiek ligt hier een 

belangrijke taak. Voorlopig functioneert de norm van ‘fair share’ echter meer ex negativo: een bepaalde fiscale 

constructie minimaliseert de belastingafdracht zozeer dat er in geen geval meer kan worden gesproken van fair 

share.106 Het gaat dan niet om een (positief) na te streven norm, maar minimumnorm waar men met goed 

fatsoen niet onder moet willen komen. Als een onderneming CSR (zeer) serieus neemt, kan zij daar wat boven gaan 

zitten. Die minimumnorm zou ingevuld kunnen worden door uit te gaan van de dragende (belasting)beginselen in 

plaats van enkel een beroep op de gunstigste, dus minimalistische, interpretatie van het regelstelsel. Regels blijk 

immers vaak een grondslaguitholling toe te laten als er maar scherp genoeg op wordt gestructureerd. Daarbij 

zouden ook factoren in beschouwing kunnen betrokken kunnen worden die ruimte laten voor een 

contextspecifieke invulling.107

 

 Relevante beginselen zijn onder meer het wederkerigheidsbeginsel, profijtbeginsel, 

proportionaliteitsbeginsel, draagkrachtbeginsel en gelijkheidsbeginsel. 

 

 

103 Zie over CSR als ‘new creed’ Bakan 2005, blz. 28 e.v. Zie P. Sikka, Smoke and Mirrors: Corporate Social Responsibility and Tax 

Avoidance, Accounting Forum 34 (2010), blz. 153–168. Een kritische reactie hierop bieden: J. Hasseldine en G. Morris, 

Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: A Comment and Reflection, Accounting Forum 37 (2013), blz.1–14.  

104 Denk aan de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Ook al zou hier de wil van een parlementaire meerderheid 

worden gesauveerd door de rechter, dan wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat dit geen ongerechtvaardigde inbreuk op de 

distributieve rechtvaardigheid vormt; zie J.L.M. Gribnau, Nawoord, NTFR Actueel 2013/12. 

105
 R.H. Happé, Belastingethiek: een kwestie van fair share, in: Belastingen en ethiek. Preadviezen en bespreking preadviezen, 

Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr 243, Kluwer, Deventer, 2011. 

106
 Den Hartogh 1999. Over de meest evident onrechtvaardige situaties is gemakkelijk overeenstemming te bereiken; vergelijk 

de in het bestuursrecht gehanteerde willekeurtoets. 

107
 Zie J.L.M. Gribnau en R. Hamers, Tax planning: spel met regels dat om ethisch houvast vraagt: II. Ethische visies en 

beslissingsfactoren, WFR 2011/6894, blz. 190-200. Zie verder O. Marres 2012, blz. 11-16. 
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5.  Slot 

 

Belastingrecht is meer dan een moreel neutraal systeem van regels. Belastingen zijn immers meer dan enkel geld: 

zij zijn een moreel fenomeen. De integriteit van het belastingrecht berust op, en is afhankelijk van, het respect dat 

overheid en burgers tonen voor de onderliggende (rechts)beginselen. De verschillende actoren in de fiscaliteit 

dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belastingstelsel. De verschillende rollen 

die zij spelen leiden tot een specifieke inkleuring van hun verantwoordelijkheid. 

De wetgever heeft te weinig oog voor het morele karakter van belastingen. Met name het overmatige 

beleidsinstrumentele gebruik van de belastingwet leidt regelmatig tot spanning met rechtsbeginselen.  

Een gevolg van de complexiteit van de al maar uitdijende belastingwetgeving is dat het handelen van de burger 

steeds vaker fiscale gevolgen kan hebben. Tax planning is steeds meer een noodzaak geworden om greep te 

houden op de fiscale gevolgen van (ondernemings)handelingen. Tax planning wordt bovendien vaak actief 

gestimuleerd door belastingwetgeving. De hyperactieve en instrumentalistische belastingwetgever creëert steeds 

meer een op regels gebaseerde (rule-based) omgeving. Hierdoor worden belastingplichtigen geprikkeld tot 

calculerend gebruik van regels. 

Multinationals gebruiken regelmatig vernuftige legale structuren die voor minimalisatie van belastingdruk zorgen – 

zonder enig respect voor de onderliggende (rechts)beginselen. Op die manier ontlopen zij hun 

verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan een maatschappelijke samenwerking waar zij zelf ook de vruchten van 

plukken. Dergelijk free rider gedrag leidt tot publieke verontwaardiging. Dergelijke vormen van legaal handelen 

worden moreel niet acceptabel gevonden. Het gebruik van fiscale regels impliceert aldus onvermijdelijk morele 

keuzes. Belastingplichtigen dienen zich daarom te realiseren dat morele keuzes inherent zijn aan hun handelen en 

dus het morele vraagstuk niet te ontwijken. Moreel handelen is meer dan legaal handelen; dat geldt zeker voor 

CSR-ondernemingen die de belasting betalen ook onder hun beleden maatschappelijke verantwoordelijkheid ook 

zouden moeten laten vallen. 

De fiscale ethiek kan hier niet zozeer pasklare antwoorden bieden, als wel ankerpunten voor nadenken over fiscaal 

handelen. Beginselen en het concept fair share bieden geen kant en klare recepten voor integer en 

verantwoordelijk handelen. Zij zullen nader moeten worden gespecificeerd, waarbij verschillende belangen tegen 

elkaar dienen te worden afgewogen.  

Fiscalisten zijn van nature geen afwachters, zij zijn graag pro-actief bezig. Dat is meer dan ooit nodig in de huidige 

woelige discussie. Door zelf het voortouw te nemen wordt hun stem en hun argumenten gehoord en kunnen ze de 

uitkomst van het debat nog beïnvloeden. Het blijven hameren op legaliteit als enige verdedigingslinie is een 

achterhoedegevecht.  

Wat dat betreft zou men kunnen zeggen dat nu leiderschap dient te worden getoond. Fiscale actoren zullen 

nationaal en internationaal samen naar een oplossing moeten zoeken. Daarbij zullen ook NGO’s moeten worden 

betrokken. Afwachten tot een van de andere actoren de eerste stap zet is onverstandig in deze tijd waarin de 

publieke opinie een eigen logica heeft. In het debat over belastingontwijking kan het weer ineens omslaan en dan 

wordt het echt guur weer voor fiscalisten.108

 

 Het gaat dus ook om de eer van onze beroepsgroep.  

108 ‘Fiscalisten staan voorlopig nog in de publicitaire tegenwind’, Het Financieele Dagblad 09 april 2013. 


