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1. 

Inleiding

1. Inleiding

Transparantie in het belastingrecht staat hoog op de beleidsagenda. Het 
Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Raad stelde onlangs nog: 
“Efficient, fair and transparent tax systems are essential for the sustainability of 
public finances”.1 Al filosoferend over de relatie tussen het begrip ‘transparantie’ 
en belastingrecht ontstaat een caleidoscopisch beeld. Er zijn veel paden die ver-
kend kunnen worden. Het eerste hoofdpad voert tot het verschijnsel, aangeduid 
met de term ‘fiscale transparantie’. Dat houdt in dat fiscaal door een rechtsvorm 
wordt heen gekeken en fiscaal slechts de achterliggende belanghebbenden in 
aanmerking worden genomen. Mijn collega Ton Stevens, die vandaag ook zijn 
rede houdt, zal dat pad bewandelen en ons vertrouwd maken met dit fiscaaltech-
nisch verschijnsel. 

Transparantie kent echter ook een maatschappelijke dimensie. Ik heb ervoor 
gekozen om dat pad in te slaan. Op dit pad wordt transparantie in verband 
gebracht met verscheidene waarden en begrippen die daar tegenaan leunen en 
als zodanig steeds een prominente rol hebben gespeeld in het belastingrecht, 
zoals rechtszekerheid, legitimiteit en compliance. Deze elementen worden hierna 
nog nader besproken.

Transparantie in belastingrecht heeft een dubbelslachtig karakter. Zij kan de 
compliance verbeteren door het beoogde afschrikkende gevoelen op te roepen 
dat in transparante verhoudingen niets meer aan het toeziende oog van de belas-
tingdienst of het publiek ontsnapt. Zij speelt tegelijkertijd ook een rol bij het ver-
groten van het vertrouwen in het fiscale stelsel. Door openheid kan het vertrou-
wen tussen belastingplichtige en de belastingdienst toenemen. Transparantie 
kan dus via het toegenomen vertrouwen bijdragen aan een verbetering van de 
compliance en meer legitimiteit verschaffen aan het fiscale stelsel. 

Transparantie staat naar haar aard wel op gespannen voet met de privacy van 
burgers en de bescherming van vertrouwelijke gegevens van ondernemingen. 
Zij wordt om die reden ook vaak als schadelijke ervaren, omdat openbaarheid 
door derden kan worden misbruikt voor bedreigende activiteiten. Naar welke 
 

1  Programme of the Austrian Presidency. Presidency of the Council of the European Union 1 July, 
2018 - 31 December, 2018, p. 28.
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kant de balans tussen deze aan elkaar tegengestelde waarden doorslaat, hangt af 
van de geldende sociaal-culturele factoren en de tijdgeest.

Sinds de aanslagen van 9/11 staat de bestrijding van terrorisme prominent op de 
kaart bij de internationale beleidsmakers. Algehele versterking van de transpa-
rantie wordt daarbij als belangrijk bestrijdingsmiddel gezien. Veel initiatieven 
zijn gericht op het bestrijden van de financiering van terrorisme en andere cri-
minele activiteiten, zoals het witwassen van geld en belastingontduiking. Deze 
maatregelen richten zich vooral op de financiële sector en intermediairs die een 
sleutelrol vervullen bij het afwikkelen van financiële transacties. Overheden ver-
wachten dat deze spelers in het financiële verkeer een poortwachtersrol kunnen 
vervullen en dat zij kunnen voorkomen dat voor illegale activiteiten gebruik kan 
worden gemaakt van het legale circuit en dat door hun informatieverstrekking 
verdachte transacties sneller kunnen worden opgespoord.

Daarnaast is sinds enkele jaren het vizier vooral gericht op het gebrek aan 
transparantie bij de belastingheffing van multinationals en vermogende parti-
culieren. Door de financiële crisis stonden de overheidsfinanciën onder druk en 
werd belastingontwijkend gedrag steeds meer aan de kaak gesteld als een maat-
schappelijke misstand. Grote internationale financiële instellingen die lange tijd 
een belangrijke vertegenwoordiger waren van de multinationals kwamen in het 
beklaagdenbankje te staan omdat zij werden gezien als de belangrijkste veroor-
zakers van de financiële crisis. Overmatige financiering van ondernemingen 
met vreemd vermogen en ook het bovenmatige leengedrag van consumenten 
tastten het weerstandsvermogen aan en leidden tot kwetsbare verhoudingen die 
niet meer bestand bleken tegen de financiële schokgolven. Deze maatschappe-
lijk ongewenste ontwikkeling werd echter in hoge mate mede door het fiscale 
stelsel gestimuleerd. De algemeen toegepaste renteaftrek voor vreemd vermogen 
in combinatie met de globalisering maakte het mogelijk de financieringskos-
ten ten laste van concernonderdelen in hoogbelaste landen te brengen en de 
opbrengsten door te sluizen naar activiteiten in landen met een lage belasting-
druk. Samen met veranderende bedrijfsconcepten waarin mobiele immateriële 
activa de belangrijkste waardedragers werden van een onderneming, stelde deze 
ontwikkeling voorheen vertrouwde fiscale concepten, zoals het arm’s length 
beginsel en de verdeling van heffingsrechten tussen vestigings- en bronland, ter 
discussie. 

Globalisering van de informatiemaatschappij heeft ertoe geleid dat informatie 
eenvoudig gedeeld kan worden. Dat heeft tot gevolg gehad dat informatie over 
het gebruik van belastingontwijkingsroutes door sommige multinationals en 
vermogende particulieren (Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers etc.) tot 
wereldwijde verontwaardiging heeft geleid. Dit heeft het negatieve sentiment 
opgeroepen en versterkt dat de geheimzinnige belastingroutes praktijken verhul-
den die het daglicht niet konden verdragen.

Door de kredietcrisis en informatielekken ontstond een politiek momentum om 
door middel van meer internationale samenwerking internationale belastingont-
wijking te bestrijden. Onder de initiatieven van de OESO, de EU en de Verenigde 
Staten is vergroting van de transparantie tegenwoordig een van de speerpunten 
van het fiscale beleid dat bekend is geworden onder de codenaam BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting)’.2 

Transparantie is geen neutraal begrip. Zij heeft in het algemeen een positieve 
connotatie. Zo zeer zelfs dat gesproken wordt van een “hoera-begrip”.3 Er kun-
nen naast de positieve connotatie echter ook nadelen en risico’s aan transparan-
tie verbonden zijn. In deze rede wil ik de rol van transparantie in het belasting-
recht aan de orde stellen en in het bijzonder bij de belastingheffing van onderne-
mingen. De vragen die ik achtereenvolgens wil behandelen zijn:

1.  Welke relevantie heeft transparantie in het belastingrecht?
2.  Welke voor- en nadelen zijn er verbonden aan transparantie?
3.  Wat weten we feitelijk over de belastingheffing van ondernemingen?
4.  Moet er meer informatie worden verstrekt over de belastingheffing van  

ondernemingen?
5.  Welke maatregelen kunnen worden genomen om de transparantie te vergro-

ten?

2  Carola Hillenbrand, Kevin Guy Money, Chris Brooks and Nicole Tovstiga, Corporate tax: What 
Do Stakeholders Expect? Journal of Business Ethics, 13 November 2017.
3  E. Scholtes, Transparantie, icoon van een dolende overheid, Amsterdam: Boom/Lemma Uitgevers 
2012 (hierna Scholtes 2012), blz. 3. Zie ook P. Frissen, Het geheim van de laatste staat, kritiek van de 
transparantie, Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2016 (hierna: Frissen 2016).



Meer transparantie in de vennootschapsbelasting?  1514  Meer transparantie in de vennootschapsbelasting?

Mijn conclusie zal zijn dat de positieve effecten van versterking van de transpa-
rantie over belastingen op de korte termijn niet zo evident zal zijn. Op de lan-
gere termijn kan meer transparantie over belastingen wel leiden tot een betere 
politieke discussie over belastingen en daarmee ook tot meer draagvlak (legiti-
miteit) voor het belastingstelsel. 

Er is echter nog veel werk te verrichten om de gewenste mate van transparantie 
over de belastingheffing van ondernemingen op een goede wijze te realiseren. Ik 
zal in de navolgende onderdelen de gestelde vragen beantwoorden en de getrok-
ken conclusies onderbouwen. 
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2. 

Transparantie: 

een verkenning

2.1  Het begrip ‘transparantie’

Gremmelikhuijsen definieert transparantie als: ‘Transparency is the availability 
of information about an organisation or actor allowing external actors to monitor 
the internal workings or performance of that organization’.4 

Een organisatie kan transparant zijn omdat zij wettelijk verplicht is informatie te 
geven of dit doet op grond van een code die openbaarmaking voorschrijft (plicht-
moraal), maar organisaties kunnen ook vrijwillig informatie verstrekken om ver-
antwoording af te leggen aan stakeholders (aspiratiemoraal). De informatie die 
tot de gewenste transparantie moet leiden, kan door de organisatie zelf worden 
verstrekt of door derden. Derden verstrekken informatie omdat zij:

1.  een wettelijke verplichting hebben om informatie te verzamelen en te ver-
strekken ten behoeve van toezichthouders;

2.  toezichthouder zijn en uit hoofde van hun functie informatie verzamelen en 
delen met andere toezichthouders en het publiek;

3.  als doel hebben het beleid van een organisatie te controleren of te beïnvloe-
den zonder dat zij in formele zin als toezichthouder gelden. Hierbij kan wor-
den gedacht aan journalisten en ngo’s. 

Er kan ten aanzien van de informatieverstrekking onderscheid worden gemaakt 
tussen transparantie met betrekking tot het proces aan de ene kant en transpa-
rantie over de inhoud en uitkomsten van beleid aan de andere kant.

2.2  Kenmerken van transparantie

Transparantie heeft, zoals gezegd, een positieve connotatie, maar het begrip is 
niet neutraal.5 Transparantie is inhoudelijk namelijk niet alleen maar ‘objec-
tief’. Transparantie stelt ook grenzen, het keurt goed of af. Transparantie is een 
normatief concept dat door de overheid gebruikt wordt om bepaalde effecten te 
bereiken en gedrag van organisaties aan te passen. Transparantie stimuleert ook 
 
4  S.G. Grimmelikhuijsen, Transparency and trust, An experimental study of online disclosure 
and trust in government, 2012, p. 55.
5  Femke de Vries, Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder?, oratie RUG, 29 
maart 2016 (hierna: De Vries 2016).
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het publieke debat. De informatie die transparant is gemaakt, selecteert, ver-
tekent, accentueert, begrenst, sluit uit en kan als zodanig ook juist een verhul-
lende werking hebben. Het bieden van transparantie is bovendien geen statisch 
proces, maar wordt beïnvloed door strategische, cognitieve en institutionele 
factoren. De machtsverhoudingen kunnen bijvoorbeeld wijzigen doordat bete-
re toegang wordt gegeven of verkregen tot de relevante informatie.6 Sommige 
auteurs zijn daarom van mening dat het nastreven van transparantie als zodanig 
verbonden is met ‘invloed uitoefenen’, met ‘macht’.7 

Transparantie kan een waardevolle bijdrage leveren aan het helder krijgen van 
de relevante feiten. De feiten alleen zeggen echter niet voldoende. Van belang is 
ook de context waarin ze gepresenteerd worden. De feiten krijgen pas politieke 
betekenis als ze in een (politiek) perspectief of ideologie worden geplaatst.8 
Wat het transparantieconcept eveneens complex maakt, is dat het maar de vraag 
is of, en hoe, de openbaar gemaakte informatie ontvangen wordt en waar deze 
aanleiding toe geeft. 

Zo kan transparantie in relatie tot toezicht ook nadelen hebben. Ik meld de vol-
gende mogelijkheden: 9 

1.  Transparantie kan leiden tot versimpeling van beoordelingscriteria.
2.  Er is door de vereiste transparantie minder ruimte om de complexiteit van 

gemaakte afwegingen uit te leggen.
3.  Transparantie kan tot gevolg hebben dat de ondertoezichtgeplaatsten vooral 

bezig zijn met het voldoen aan de (formele) toezichtseisen.
4.  Transparantie zou de toezichthouder kunnen belemmeren in zijn werk, 

omdat ondernemingen hierdoor terughoudender worden om informatie te 
verstrekken. Op zijn beurt kan de toezichthouder zich vanwege de gevraag-
de transparantie beperkt voelen in zijn gedachtenvorming en terughoudend 
zijn om de nadelen van de door hem voorziene oplossing aan het papier toe 
te vertrouwen. 
 

6  A.J. Meijer, Understanding the complex dynamics of transparency, Public Administration Re-
view, May-June 2014, p. 429-439.
7  Scholtes 2012, blz. 221-224.
8  Frissen 2016, blz. 45.
9  Zie De Vries 2016, blz. 30-33 met betrekking tot een toezichthouder.

5.  Transparantie kan een onevenredig zwaar effect hebben op degene die 
onder toezicht staat. De vraag is of het doel van het toezicht dat rechtvaar-
digt, mede omdat door het internet informatie heel snel verspreid wordt en 
foutieve informatie heel moeilijk is terug te draaien of te herstellen.

6.  Het publiek heeft al snel hoge verwachtingen van transparantie. Dat pleit 
ervoor dat toezichthouders zich duidelijk uitspreken over de mate van trans-
parantie die het publiek mag verwachten.10 Bij belastingen is bijvoorbeeld 
een probleem dat de belastingdienst in verband met de wettelijke geheim-
houdingsplicht geen informatie over belastingplichtigen mag verstrekken. 
Kamervragen die de reikwijdte van dit verbod miskennen zijn dan ook mis-
leidend met betrekking tot de verwachtingen die het kamerlid daarvan rede-
lijkerwijze kan koesteren en zijn daarom als mogelijkheid om de gewenste 
informatie te krijgen zinloos en kennelijk vooral voor de Bühne bedoeld. Zij 
roepen slechts onterechte associaties op aan ‘bedenkelijke’ deals. 

Het bovenstaande leert dat versterking van de transparantie ook een keerzijde 
heeft. Het risico dat de nadelen de voordelen kunnen overtreffen, is echter lastig 
bespreekbaar te maken, omdat het streven naar transparantie altijd begint met 
de vanzelfsprekende rechtvaardiging van openbaarheid en verantwoording. 

De tegenargumenten zijn daardoor gemakkelijk in een kwaad daglicht te stel-
len.11 Ook is moeilijk over te brengen dat transparantie in de democratische 
rechtsstaat geen absolute norm is. De invulling ervan moet worden afgewogen 
tegenover de vele vormen van rechtens erkende beschermingsbelangen van 
non-transparantie. 

2.3 Transparantie en vertrouwen 

Transparantie wordt ook vaak in verband gebracht met vertrouwen. Rousseau en 
Sitkin definiëren vertrouwen als volgt: “Trust is a psychological state comprising 
the intention to accept vulnerability based upon positive expectations of the intentions 
or behavior of another.”12 De relatie is echter niet eenduidig. Transparantie kan 
 
10  De Vries 2016, blz. 33.
11  Frissen 2016, blz. 54-55.
12  D.M. Rousseau, S.B. Sitkin, C. Camerer, Not so different after all: a cross discipline view of 
trust. Academy of Management Review, 23 (3) 1998, blz. 395.
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tegengestelde en onbedoelde effecten hebben op het vertrouwen in het toezicht 
en de ondertoezichtgestelde.13 Transparantie kan het vertrouwen in de toezicht-
houder in positieve en in negatieve zin beïnvloeden. Het effect van transparantie 
kan bovendien afhangen van de vraag of sprake is van ‘positieve’ of ‘negatieve’ 
informatie. Vertrouwen kan betrekking hebben op de deskundigheid en op 
de integriteit van een organisatie. Empirisch onderzoek leert dat mensen zijn 
geneigd positieve informatie over deskundigheid zwaarder te wegen dan negatie-
ve informatie. Negatieve informatie over integriteit wordt daarentegen zwaarder 
gewogen dan positieve.14 Grotere transparantie over het proces van besluitvor-
ming door de overheid (zowel in haar rol als uitvoerder als wetgever) kan leiden 
tot een toename van vertrouwen in de integriteit van de overheid, maar kan tege-
lijkertijd ook een daling van het vertrouwen in de overheid tot gevolg hebben. 
Minder transparantie kan er toe leiden dat de burger meer vertrouwen heeft in 
de deskundigheid van de overheid, maar kan er toe leiden dat de overheid min-
der eerlijk wordt gevonden.15 

Vertrouwen is een wederkerige relatie. Het effect van ‘transparantie op vertrou-
wen’ is dan ook afhankelijk van de kennis van de respondenten over de overheid 
en hun grondhouding ten opzichte van die overheid.16 Transparantie blijkt vooral 
een positief effect te hebben op het vertrouwen in de goede bedoelingen van 
de overheid bij burgers met weinig kennis en een negatieve grondhouding ten 
opzichte van de overheid. 

Uit onderzoek lijkt afgeleid te kunnen worden dat communiceren over het 
“waarom” van overheidsoptreden bijdraagt aan vertrouwen, meer dan commu-
nicatie over het proces. Communicatie die zich beperkt tot het proces leidt in 
de meeste gevallen wel tot hogere scores op vertrouwen dan wanneer er in het 
geheel niet gecommuniceerd wordt.17

13  De Vries 2016, blz. 48.
14  B.W. Terwel, F. Harrick, N. Ellemers, D.D.L. Daamen, Competence-Based and integrity-Based 
Trust as Predictor of Acceptance of Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS), Risk Analysisi, 
Vol. 29. No. 8. 2009. Geciteerd door De Vries 2016, blz. 43.
15  S.G. Grimmelikhuijsen, Transparency and trust. An experimental study of online disclosure 
and trust in government, Utrecht 2012. 
16  S.G. Grimmelikhuijsen en A.J. Meijer, Effects of transparency on the Perceived Trustwor-
thiness: Evidence from an Online Experiment, Journal of public Administration Research and 
Theory, 24, 2012, p. 152-253. Geciteerd door De Vries 2016, blz. 33.
17  De Vries 2016, blz. 55.

Transparantie over toezichtresultaten kan ook worden gezien als een instrument 
om het vertrouwen in de onder toezicht staande sector te vergroten.18 

In het belastingrecht moet transparantie er vooral toe leiden dat belastingplichti-
gen er vertrouwen in hebben dat ook de andere belastingplichtigen hun bijdrage 
leveren en dat de belastingdienst voorkomt dat zij zich als een free rider kunnen 
gedragen. Dat is bijvoorbeeld een belangrijke succesfactor voor het horizontale 
toezicht. Onrechtvaardige en ongelijke behandeling van belastingplichtigen kan 
immers leiden tot een daling van het vertrouwen in de belastingdienst en de 
werking van het stelsel.19 Het fiscale beleid moet de gewenste effecten hebben 
op de verdeling van de belastingdruk en de inkomens- en vermogensverdeling. 
Fiscale instrumenten moeten effectief en doelmatig zijn. Bovendien moet het 
fiscale beleid worden gemonitord om de feitelijke effecten te kunnen evalue-
ren. In de discussies wordt versterkte transparantie over belastingen in direct 
verband gebracht met het herstel van het vertrouwen in het fiscale stelsel, het 
gedrag van ondernemingen en het beleid van de overheid.20 Wij hebben er ech-
ter al eerder op gewezen dat dit positieve verband niet zo eenduidig is als vaak 
wordt verondersteld. Ik kom daar later nog op terug. 

2.4 Transparantie in het belastingrecht

Transparantie is een begrip dat veel dimensies kent en verband houdt met ande-
re begrippen die van belang zijn voor de totstandkoming en het behoud van het 
vertrouwen in en door de overheid. In haar proefschrift ‘Transparantie: icoon van 
een dolende overheid’ onderscheidt Scholtes21 de dimensies rechtszekerheid, verant-
woording en legitimiteit, openbaarheid van overheidsinformatie, toezicht en inspectie 
en eerlijkheid en integriteit. We zullen een aantal dimensies verkennen en kijken 
hoe die een rol spelen in het belastingrecht. 

18  De Vries 2016, blz. 23. M. van Twist, E.H. Kleijn en M. van der Steen, Over hijgerigheid en 
lange adem. Een verkenning van de relatie tussen toezicht en media, Den Haag, WRR, 2013, p. 46.
19  Anne-Maria Hambre, Tax Confidentiality, Őrebro University, 2015, p. 324 (hierna: Hambre 2015).
20  Vertrouwen kan uiteraard ook inhouden dat de belastingdienst ervan uitgaat dat de belasting-
plichtige zich in beginsel zal houden aan wet- en regelgeving en bij de intensiteit van het toezicht 
daarmee rekening houdt.
21  Scholtes 2012, blz. 29.
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2.4.1 Rechtszekerheid
Transparantie in de publieke sector staat ten dienste van de rechtszekerheid. 
Wetten moeten gedocumenteerd en stabiel zijn. Fiscale regels moeten dus voor 
de belastingplichtige bekend - dat wil zeggen: openbaar - zijn. Daarnaast moeten 
de fiscale regels begrijpelijk zijn.22 Er bestaan veel klachten over de complexiteit 
van fiscale wet- en regelgeving. De oorzaken daarvan zijn genoegzaam bekend.23 
Ik laat dat verder rusten.

2.4.2 Verantwoording
Transparantie in de publieke en private sector wordt geassocieerd met het afleg-
gen van verantwoording over de financiële huishouding, het gevoerde beleid en 
de effecten van dat beleid. Aan de verantwoording over goed bestuur en goed 
gedrag werden geleidelijk steeds hogere eisen gesteld.24 Transparantienormen 
werden opgenomen in de wet of in codes. In de loop van de jaren negentig nam 
ook de aandacht voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen toe. Dat had 
belangrijke consequenties voor de breedte van de verantwoordingsplicht. 

De onderneming moet zich ten opzichte van een ruime en pluriforme groep van 
stakeholders verantwoorden over het beleid van de onderneming en de maat-
schappelijke consequenties daarvan voor de gemeenschap en de betrokken sta-
keholders. Aangezien de behoefte aan informatie per gebruiker verschilt, is de 
informatiebehoefte groot en zeer divers.

De verwoordingsfunctie van transparantie speelt ook in het belastingrecht een 
belangrijke rol. Terecht merkt Happé25 op dat de tijd dat de fiscaliteit in splendid 
isolation leefde, voorbij is. De verschillende actoren in het fiscale domein kun-
nen alle een eigen verantwoordingsbehoefte c.q. plicht hebben. Ik zal deze hier-
na kort bespreken.

22  Zie ook de oratie van J.A.G. van der Geld, Zicht op fiscale wetgeving, 1991, Tilburg University 
Press.. 
23  Zie bijvoorbeeld Leo Stevens en Arjan Lejour, Geloofwaardig belasting heffen, Wolters Kluwer, 
2016, blz. 34.
24  Scholtes 2012, blz. 25.
25  R.H. Happé, Het tijdperk van splendid isolation voor de fiscaliteit ligt definitief achter ons, WFR 
2012/1162.

Ondernemingen / belastingplichtigen
Ondernemingen moeten in het kader van hun verantwoordingsopdracht infor-
matie geven over hun belastingen. Dat doen zij via hun jaarrekening. In onder-
deel 3 zal ik nader ingaan op de verantwoording door ondernemingen over 
belastingen. Dat is de kerndoelstelling van deze oratie, maar ik wil thans eerst 
enkele korte opmerkingen maken over de verantwoording over belastingen door 
de andere actoren. 

Belastingdienst
De belastingdienst moet zich verantwoorden om te laten zien hoe het staat met 
de realisatie van zijn toezichtsdoelen.26 Het is niet voldoende dat de dienst de 
toezichtsresultaten publiceert. Het is bovendien nodig dat een effectrapportage 
plaatsvindt.27 Zo moet bijvoorbeeld bij voorkeur informatie worden verstrekt 
over de grootte van de tax gap. Dat is een cruciaal beoordelingscriterium. 
In Nederland gebeurt dat niet. Op zich is dat begrijpelijk, want het is heel 
moeilijk om over datgene wat je niet weet betrouwbare schattingen te maken. 
Verantwoording over een breed spectrum van effecten is nodig voor een goede 
politieke afweging van lasten en opbrengsten en het stelt toezichthouders in 
staat beter te laten zien welke verwachtingen wel en niet realistisch zijn. Het 
is goed dat daarom onderzoek is gedaan naar bijvoorbeeld de resultaten van 
Horizontaal Toezicht.28 Ook de publicatie van het gevoerde rulingbeleid kan 
beter inzicht geven in het inhoudelijk functioneren van de belastingdienst op 
specifieke deelterreinen.

Uiteraard moet de Belastingdienst ook verantwoording afleggen over zijn eigen 
functioneren. Hierdoor kan het publiek worden geïnformeerd, maar het stimu-
leert ook het lerend vermogen van de eigen organisatie. De dienst doet dat door 
middel van het jaarverslag en de halfjaarlijkse rapportages. Deze rapportages 
geven inzicht in het functioneren van de belastingdienst op procesmatig niveau.

26  De Vries 2016, blz. 25.
27  WRR, Toezien op publieke belangen, 2013, p. 13.
28  Zie Rapport Onderzoek Grote Ondernemingen Belastingdienst / Centrum voor Kennis en 
Communicatie/Domein Onderzoek, 2017, Esther A.M. Huiskers-Stoop, De effectiviteit van 
horizontaal belastingtoezicht. Een fiscaal-juridische en empirische analyse, 2015 en Commissie 
Horizontaal Toezicht Belastingdienst, Fiscaal toezicht op maat, juni 2012, en Leo Stevens, Visie 
op de uitvoering van en het toezicht op de belastingheffing. Notitie over voor- en nadelen van 
horizontaal toezicht, Vereniging voor Belastingwetenschap, 2012.
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Ook de Rekenkamer en de Ombudsman doen onderzoek naar het functioneren 
van de belastingdienst en rapporteren daarover. Op dit moment bestaat veel kri-
tiek op de belastingdienst met name vanwege tekortschietende ICT-systemen. 
De Tweede Kamer heeft op 26 juni 2018 een motie aangenomen die het kabi-
net verzoekt met een hernieuwde structuur van informatievoorziening aan de 
Kamer te komen en de Kamer te betrekken bij de afbakening en reikwijdte van 
onderwerpen zoals personeelsbeleid, sturing van de werkprocessen en ICT.29 
Het zou te ver voeren om daarop thans verder in te gaan. 

Intermediairs 
Beroepsorganisaties worden in kritische zin aangesproken op de inhoud van hun 
adviezen en hun rol bij het ontwikkeling van fiscaal beleid. Beroepsorganisaties 
van belastingadviseurs hebben daarop gereageerd door principes te publiceren die 
zij in acht nemen bij hun fiscale advisering. De Engelse beroepsvereniging30 heeft 
in de Professional Conduct in relation to Taxation (PCRT) bijvoorbeeld opgeno-
men dat: “Members must not create, encourage or promote tax planning arrangements 
or structures that i) set out to achieve results that are contrary to the clear intention 
of Parliament in enacting relevant legislation and/or ii) are highly artificial or highly 
contrived and seek to exploit shortcomings within the relevant legislation.”. Een goed 
voorbeeld is ook PwC, dat een specifieke Tax Code of Conduct heeft opgesteld.31

 
De behoefte aan verantwoording betreft ook de invloed die de Big4 uitoefent op 
het fiscale beleid bij de EU en de OESO.32 Deze behoefte aan verantwoording is 
versterkt door de kritiek dat de Big4 deel uitmaakt van de ‘tax avoidance indus-
try’ en tegelijkertijd adviseert over beleidsinitiatieven die gericht zijn op het ver-
minderen van de belastingontwijking. De gewraakte invloed van de Big4 betreft 
onder meer het uitvoeren van door de EU betaald onderzoek voor de EU33, deel-
name aan verschillende adviescolleges, zoals het Joint Transfer Pricing Forum,  

29  Kamerstukken II 2017/18, 31066, nr. 415. 
30  Charted Institute of Taxation.
31  Zie https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/code-of-conduct.html.
32  Accounting for influence, how the BigFour are embedded in EU policy-making on tax avoid-
ance, Corporate Europe Observatory CEO, Brussels, July, 2018.
33  Een belangrijke klacht is dat de EU beleidsonderzoek financiert. Ik merk op dat de EU ook 
onderzoeken van Tax Justice Network bekostigd. Zie bijvoorbeeld de bijdrage in het kader van 
de European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, Grant agreement No 
727145. Ik wil met deze constatering overigens niet suggereren dat het om vergelijkbare bedragen 
gaat. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan.

 
het Platform for Tax Good Governance en participatie in verschillende lobby- en 
belangengroepen.34 Oxfam Novib35 wijst ook in dat kader op de invloed die de 
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) mogelijk heeft op het beleid 
en het wetgevend proces via haar wetscommentaar en de informele overleg-
gen met het ministerie van Financiën en de belastingdienst, zoals haar Fiscale 
Conferentie en het President’s dinner. Het verwijt door ngo’s aan beroepsorga-
nisaties dat zij lobbyen, is overigens een opmerkelijk verwijt, omdat juist het 
lobbyen een van de kerntaken is van ngo’s. Ik constateer slechts dat de NOB en 
het Register Belastingadviseurs (RB) transparant zijn over de inhoud van de 
wetscommentaren en de criteria die zij daarbij hanteren.36 Daarmee wil ik het 
probleem van lobbying in het algemeen niet bagatelliseren.37

De wetenschap
Ook de wetenschap wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid om onaf-
hankelijk onderzoek te verrichten betreffende de bestaande fiscale verhoudin-
gen. Oxfam Novib38 heeft gesuggereerd dat er een grote vervlechting bestaat 
tussen de universiteiten en de belastingadvieswereld. Om de invloed van lobby- 
organisaties te beperken pleit Christians39 voor meer onafhankelijk en diversiteit 
in het fiscaal wetenschappelijk onderzoek en ziet daarin ook een rol voor de 
overheid om dat te realiseren. 

Universiteiten hebben een integriteitsbeleid waarbij wetenschappers hun neven-
werkzaamheden bekend moeten maken.40 Het is ook goed gebruik dat bij een 
(wetenschappelijke) publicatie vermeld wordt dat de auteur naast een dienstver-
band bij de universiteit tevens een andere werkgever heeft, bijvoorbeeld bij de
 

34  European Business Initiative on taxation (EBIT), The European Contact Group, Accountancy 
Europe en Amcham EU.
35  Nederland belastingparadijs. Leuker kunnen we het niet maken wel eerlijker, OxfamNovib, 
2016, blz. 24.
36  De wetscommentaren en de auteurs zijn vermeld op de website van de beroepsorganisaties.
37  Zie hierover Allison Christians, Trust in the Tax System: The problem of Lobbying, p. 151-172. 
In Bruno Peeters, Hans Gribnau and Jo Badisco Building Trust in Taxation, Intersentia, 2017 
(hierna: Peeters, Gribnau, Badisco 2017).
38  Nederland belastingparadijs. Leuker kunnen we het niet maken wel eerlijker, OxfamNovib, 
2016, blz. 24.
39  Allison Christians, Trust in the Tax System: The problem of Lobbying, p. 151-172, p. 171-172. In 
Peeters, Gribnau, Badisco 2017. 
40  Zie ook De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, 2004 herziening 2014, VSNU.
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belastingdienst, de rechtelijke macht of een belastingadvieskantoor. Maar weten-
schappelijke integriteit is een thema dat verder gaat dan de vraag of iemand al 
dan niet een nevenfunctie heeft. Het zou in dat verband interessant zijn om 
de richting en accenten van het fiscaal wetenschappelijk onderzoek nader te 
onderzoeken. Het gaat immers niet alleen om de vraag of de uitkomsten van 
een onderzoek beïnvloed worden door belastingadviseurs en/of bedrijven, maar 
ook om de vraag welke vragen worden onderzocht en welke onderzoekmethode 
wordt gevolgd. De juridisch-dogmatisch aanpak is gemeengoed in de rechts-
wetenschappen en dat geldt waarschijnlijk ook voor het fiscale onderzoek.41 Er 
bestaat kritiek op die sterke praktijkoriëntatie.42 Deze oriëntatie kan verschil-
lende oorzaken hebben: traditie, financiering en wellicht ook het feit dat veel 
fiscale wetenschappers parttime werkzaam zijn en door hun buitenuniversitaire 
werk een sterke oriëntatie op praktijkproblemen hebben.43 Juridisch-dogmatisch 
onderzoek voorziet in een grote praktijkbehoefte en is als zodanig maatschappe-
lijk relevant, maar dat mag er echter niet toe leiden dat er te weinig kruisbestui-
ving plaatsvindt tussen fiscaal recht en andere disciplines. Ook rechtseconomie, 
rechtssociologie, rechtspsychologie en ethiek zouden interessante inzichten 
kunnen geven.44 

Internationale organisaties
Veel fiscaal beleid wordt ontwikkeld door internationale organisaties, zoals de 
EU, de OESO en de G20. De legitimiteit van deze organisaties wordt ter discus-
sie gesteld. Zij worden met name ter verantwoording geroepen omdat niet alle 
landen voldoende vertegenwoordigd en betrokken zijn en omdat de transparan-
tie van de organisaties te kort schiet.45 Dit geldt in het bijzonder voor de organen 
 

41  Willem van Boom en Rob van Gestel, Rechtswetenschappelijk onderzoek-uitkomsten van een 
landelijke enquête, NJB 2015/20 (integrale versie), p. 33. 
42  Jan B.M. Vranken, Asser Algemene Deel****. Een synthese, Wolters Kluwer, 1e druk, 2014, 
blz. 5-35.
43  Ik ben zelf ook parttime werkzaam bij HVK Stevens en zij ondersteunen mijn leerstoel bij 
TIAS.
44  Zie hieronder J. Gooijer, Graag meer fundamenteel rechtswetenschappelijk onderzoek, Opinie 
NTFR 38/2299 en A.O. Lubber & H. Vording, Belastingwetenschap: 80 jaar en bijna volwassen?, 
MBB 2011/488. 
45  Zie Sissie Fung. The Questionable Legitimacy of the OECD/G20 BEPS Project, ELR 2010, no. 
2, p. 76-88, P. Essers, International Tax Justice between Machiavelli and Habermas, Bulletin for 
International Taxation, February 2014, p. 54-66 en D.M. Broekhuijsen, A Multilateral Tax Treaty, 
E.M. Meijers Instituut, 2017, p. 58-60 en de daar aangehaalde literatuur.

 
met een onduidelijke status, zoals de Code of Conduct Group46, het Global 
Transparency Forum, het Joint Transfer Pricing Forum en het Platform for Tax 
Good Governance. 47. Oxfam48 pleit daarom voor het oprichten van een nieuwe 
‹global tax body› waarin alle landen op gelijke voet deelnemen om er voor te 
zorgen dat wereldwijde, regionale en nationale belastingsystemen het algemeen 
belang ondersteunen van alle landen. Op het punt van representatie lijkt inmid-
dels wel vooruitgang te worden geboekt. In de Global Forum on Transparency 
zijn ook niet-OECD-landen vertegenwoordigd in besluitvormende organen, zoals 
de Steering Group en de Peer Review.49 

Bovengenoemde organisaties publiceren veel onderzoeken, memoranda, agen-
da›s en standpunten en er bestaat de mogelijkheid om commentaar te geven, 
maar er is weinig zicht op de wijze waarop de besluitvorming tot stand komt.50 
Ik citeer daartoe de Europese Ombudsman: “the current administrative practice 
of the Council General Secretariat, not to record systematically the positions 
expressed by Member States in discussions within preparatory bodies,  
constitutes maladministration. The Ombudsman recommends that [it] should 
systematically record those positions ... [which should] be made proactively and 
directly available to the public.51 Transparantie van het besluitvormingsproces is 
juist voor internationale organisaties van belang, omdat daarin directe democra-
tische controle ontbreekt. Invloed en controle moet van buiten komen door ngo’s 
en vanuit de democratische organen van de betrokken landen. Broekhuijsen
 

46  Zie Martijn F. Nouwen, The European Code of Conduct Group Becomes Increasingly Import-
ant in the Fight Against Tax Avoidance: More Openness and Transparency is Necessary, Intertax, 
Volume 45 Issue 2, p. 138-149.
47  Zie over de legitimiteit daarvan: Irma Johanna Mosquera Valderrama, Legitimacy and The 
Making of International Tax Law: The Challenges of Multilateralism, World Tax Journal, 2015, 
Volume 7, No. 3
48  Oxfam Policy paper, Tax Battles. The dangerous global Race to the Bottom on Corporate Tax, 12 
December 2016, p. 33.
49  Samenstelling beoordeeld per January 2018.
50  Zie Martijn F. Nouwen die concrete aanbevelingen doet om de transparantie te vergroten in 
zijn artikel The European Code of Conduct Group Becomes Increasingly Important in the Fight 
Against Tax Avoidance: More Openness and Transparency is Necessary, Intertax, Volume 45 Issue 
2, p. 138-149.
51  Recommendation of the European Ombudsman in case 0I/2/2017¿TE on the transparency of the 
Council Legalistive process, 09/02/18, 
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/redcommendation.faces/en/89518/html.bookmark#_
fnt20
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concludeert naar mijn mening terecht: “Only when law-making is both transpa-
rent and inclusive it can be guaranteed that the rules resulting from such a process 
are ‘neutral’ and hence ‘fair’ en “The current tax lawmaking suffers from procedural 
fairness issues.”52

2.4.3 Legitimiteit
Transparantie wordt ook geassocieerd met legitimiteit.53 Bij legitimiteit gaat het 
om de vraag of degene die handelt - het gezag - gerechtigd is om te handelen 
zoals is gedaan. Legitimiteit is van belang voor overheidsorganisaties, maar ook 
voor ondernemingen en instellingen (social licence to operate). 

Legitimiteit moet worden verkregen in het dagelijks handelen van overheids-
organisaties. Voor de handhaving en de acceptatie van de uitvoering is het van 
groot belang dat de belastingplichtige het handelen van een belastinginspecteur 
als legitiem ervaart. De legitimiteit van overheidsorganisaties wordt staatsrech-
telijk verzekerd door het proces van democratische verkiezingen. Daarin ligt 
de gedachte besloten dat in het geval de overheid aan legitimiteit verliest, dit er 
waarschijnlijk toe zal leiden dat zittende bestuurders de eerstvolgende verkie-
zingen zullen verliezen. Overheidsorganisaties die niet onderworpen zijn aan 
directe democratische controle zijn daardoor in die opvatting kwetsbaarder voor 
een verlies aan legitimiteit. De vraag is in hoeverre dit berust op wensdenken en 
feitelijk realistisch is. Wij zagen dat het probleem van een democratisch tekort 
zich in het bijzonder voordoet bij internationale organisaties. 

De gedachte is dat openheid leidt tot meer participatie van burgers en daarmee 
tot meer legitimiteit en acceptatie van het beleid. Transparantie is daarmee ook 
een belangrijke democratische waarde en een element van procedurele recht-
vaardigheid. Want alleen als burgers en bedrijven een goed overzicht hebben 
over de relevante feitelijke informatie en op de hoogte zijn van de belangen die 
er spelen, kunnen zij op adequate wijze deelnemen aan het debat en verifiëren 
of hun argumenten en belangen in de besluitvorming voldoende worden meege-
wogen. Transparantie in het proces van besluitvorming kan zodoende bijdragen 
52  D.M. Broekhuijsen, A Multilateral Tax Treaty, E.M. Meijers Instituut, 2017, p. 59. Zie uitgebreid 
ook het proefschrift van Cees Peters, The faltering legitimacy of international tax law. CentEr, 
2013.
53  Zie A.K.J.M. Steenbergen, Legitimiteit en Fiscale Rechtshandhaving, Centrum voor kennis en 
communicatie, Belastingdienst, 2013.

 
aan het gevoel van legitimiteit van het overheidsoptreden en ondernemingshan-
delingen. 

Paradoxaal genoeg bestaat er bij een hogere mate van transparantie ook een 
grotere kans op teleurstelling, bijvoorbeeld omdat het proces weinig rationeel is, 
of omdat er weinig concrete mogelijkheden zijn voor de burger om invloed uit 
te oefenen op het proces.54 De mate van openheid over de beweegredenen van 
de overheid wordt geacht een grote invloed te hebben op de legitimiteit van de 
overheid.55 De uiteindelijke effecten van transparantie hangen echter mede af 
van de aard van het onderwerp. Bij sommige onderwerpen daalt het gevoel van 
legitimiteit van de overheid, omdat de de overheid een gevoelige afweging moet 
maken tussen meer of minder geld uitgeven en meer of minder actief te zijn op 
beleidsterreinen als verkeersveiligheid of volksgezondheid.56 

Transparantie vormt ook een tegenwicht tegen het wegvallen van een gemeen-
schappelijk verhaal. Een van de grootste sociale uitvindingen van de mens is 
het vermogen mensen te scharen en te laten geloven in een verhaal.57 Hierdoor 
kunnen grote groepen mensen die elkaar niet persoonlijk kennen, samenwer-
ken. De sterke roep om transparantie zou in dat verband ook een teken kunnen 
zijn dat de kracht van de samenbindende verhalen of de overtuigingskracht van 
de verhalenvertellers (de instituties) vermindert. Burgers willen zelf kunnen 
beoordelen of een verhaal klopt, bijvoorbeeld of de inkomensverdeling en het 
belastingsysteem wel eerlijk (fair) is. 

2.4.4 Openbaarheid van overheidsinformatie
Neutraliteit is een belangrijk kenmerk van een overheidsapparaat. 
Overheidsdienaren moeten onafhankelijk kunnen opereren en niet gevoelig zijn 
voor andere dan de publieke belangen. Besluiten worden zoveel mogelijk objec-
tief, zonder aanziens des persoon genomen, zoveel mogelijk gebaseerd op “cal- 
 
 
54  J. de Fine Licht, Policy Area as Potential Moderator of Transparency Effect: An Experiment, 
Public Administration Review, Vol. 74, Iss. 3, p. 362. Geciteerd De Vries 2016, blz. 49.
55  J. de Fine Licht, Policy Area as Potential Moderator of Transparency Effect: An Experiment, 
Public Administration Review, Vol. 74, Iss. 3, p. 362. Geciteerd door De Vries 2016, blz. 49. 
56  J. de Fine Licht, Policy Area as Potential Moderator of Transparency Effect: An Experiment, 
Public Administration Review, Vol. 74, Iss. 3, p. 362. Geciteerd door De Vries 2016, blz. 49.
57  Yuval Noah Harari, Homo Sapiens. A brief history of Humankind, 2011, p. 110 e.v.
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ulable rules” en ontdaan van irrationele en emotionele elementen.58 Die terug-
houdende neutraliteit kan leiden tot ‘functioneel gemotiveerde geheimhouding’.59 
Zo heeft volgens Weber60 het overheidsapparaat een voorkeur voor een slecht 
geïnformeerd - en daarmee minder machtig - parlement, althans voor zover die 
onwetendheid spoort met de belangen van het apparaat. 

Het recht op vrije meningsuiting en recht op toegang van informatie zijn noodza-
kelijke voorwaarden voor het functioneren van een democratie, omdat alleen langs 
die weg de overheid ter verantwoording kan worden geroepen en omdat anders 
geen participatie van burgers mogelijk is. In Zweden heeft de pers reeds sinds 
1776 recht om toegang te krijgen tot overheidsinformatie. In de Verenigde Staten 
is in 1966 de Freedom of Information Act van kracht geworden en in Nederland 
kennen wij sinds 1982 Wet op de openbaarheid van bestuur (wob).61 

De belastingdienst publiceert regelmatig beleid, maar is daartoe niet verplicht. 
Wel kunnen belanghebbenden op grond van de Wob informatie opvragen over 
‘bestuurlijke aangelegenheden’ van het ministerie van Financiën en dus ook over 
de belastingdienst.62 Op grond van artikel 8 Wob moet de overheid uit eigen bewe-
ging informatie openbaar maken met betrekking tot het beleid, de voorbereiding
en de uitvoering “zodra dat in het belang is van een goede en democratische 
bestuursvoering”. 

Vooral de laatste jaren is het WOB-verzoek een beproefd middel om meer infor-
matie te verkrijgen over het beleid en de standpunten die de belastingdienst 
 
58  Scholtes 2012, blz. 29. M. Weber, Economy and society: An outline of interpretative sociology, 
Volume II, Los Angles: University of California Press, blz. 992.
59  Scholtes 2012, blz. 29. M. Weber, Economy and society: An outline of interpretative sociology, 
Volume II, Los Angles: University of California Press, blz. 993.
60  Weber, blz. 993.
61  Ook in de Grondwet is het transparantiebeginsel te herkennen. Artikel 110 GW luidt immers: 
‘De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stel-
len’. In de Awb zijn in artikel 3:40, 3:41 en 3:41 regels opgenomen die ertoe leiden dat een besluit 
pas in werking treedt indien het bekend is gemaakt.
62  Artikel 10 Wob bevat absolute en relatieve weigeringsgronden om informatie te geven. Een 
absolute weigeringsgrond is het veilig stellen van bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk 
aan de overheid zijn medegedeeld. Informatie hoeft onder een relatieve uitzonderingsgrond niet 
worden verstrekt indien het belang van informatieverstrekking niet opweegt tegen het belang van 
inspectie, controle en toezicht, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of wanneer de natuur-
lijke of rechtspersonen die bij de informatie betrokken zijn, onevenredig worden bevoordeeld of 
benadeeld.

inneemt. In de periode 1 januari 2005 tot en met 1 juli 2018 zijn er 86 WOB ver-
zoeken gedaan.63 Vooral de laatste jaren is het aantal explosief gestegen. In 2017 
zijn er 33 verzoeken gedaan en in 2018 al 11. In de jaren daarvoor was dat aantal 
nooit meer dan 7 in een jaar. 

Informatie over de individuele belastingplichtigen wordt niet verstrekt. Dit zou 
in strijd zijn met de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR. Deze geheim-
houdingsplicht belemmert soms een deugdelijke discussie over de rechtmatig-
heid van de wetstoepassing, maar kan gerechtvaardigd zijn vanwege het zwaar-
der wegende belang van de privacy.

2.4.5 Toezicht en inspectie
Transparantie refereert ook aan de mogelijkheid toezicht uit te kunnen oefe-
nen. Beroemd is de uitspraak van Jeremy Bentham ‘The better they are watched, 
the better they behave’. Feitelijk toezicht hoeft niet eens plaats te vinden: van het 
besef dat controle mogelijk is, gaat al een disciplinerende werking uit. 

Verzamelen van informatie
De belastingdienst heeft informatie nodig om aanslagen te kunnen opleggen 
of te kunnen controleren dat de belastingplichtige zijn fiscale verplichtingen 
naleeft. Daartoe moet informatie worden verzameld. In het belastingrecht is 
verplichte informatieverstrekking door de belastingplichtige de norm. De wet 
bevat verschillende bepalingen op grond waarvan de belastingplichtige verplicht 
is automatisch of op verzoek informatie te verstrekken aan de belastingdienst.64 
Het gaat daarbij om informatie ten behoeve van zijn eigen belastingpositie, 
maar administratieplichtigen, zoals banken en verzekeraars, werkgevers en/
of opdrachtgevers en andere contractspartijen, zijn ook verplicht informatie te 
geven ten behoeve van de belastingheffing voor anderen.65 

Door de opkomst van ICT zijn veel meer gegevens beschikbaar gekomen en deze 
kunnen tegenwoordig relatief eenvoudig worden verzameld en uitgewisseld. 
 
63  Gebaseerd op basis van het WOB verzoeken dat in de Vakstudie-Nieuws is gepubliceerd. Het is 
mogelijk dat dit overzicht niet compleet is.
64  De belangrijkste verplichting is dat een aangifte moet worden gedaan. Daarnaast kan wor-
den gewezen op de verplichting om een administratie te voeren (artikel 52 AWR) en vragen te 
beantwoorden van de belastingdienst (artikel 47 en artikel 47a AWR). Naast de AWR zijn ook in de 
specifieke heffingswetten informatieverplichtingen opgenomen. 
65  Artikel 53 AWR.
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Deze gegevens kunnen ook afkomstig zijn van niet-traditionele bronnen, zoals 
exploitanten van parkeergarages, Rijksdienst van het wegverkeer en internetplat-
forms, maar ook publieke bronnen, zoals social media (linkedin en facebook) 
kunnen voor de belastingheffing relevante informatie bevatten. 

Een belangrijke ontwikkeling is dat door aangescherpte regelgeving informa-
tie ook uitgewisseld kan worden met buitenlandse belastingautoriteiten. Na 
de financiële crisis zijn de vroegere strenge beperkingen in die uitwisseling 
opgeheven en is in veel gevallen automatische uitwisseling van gegevens de 
norm geworden. Dat is de resultante van internationale juridische ontwikkelin-
gen (verschillende landen kenden een bankgeheim dat is opgeheven), politieke 
ontwikkelingen (de Verenigde Staten hebben eenzijdig door de invoering van 
FATCA de uitwisseling van gegevens afgedwongen en hebben een impuls gege-
ven aan de ontwikkeling van een internationale standaard voor de technische 
uitwisseling van de gegevens) en technologische ontwikkelingen (ICT maakt het 
mogelijk om grote hoeveelheden informatie op een gestandaardiseerde wijze te 
delen en te analyseren). 

Ook het soort gegevens dat moet worden uitgewisseld is aanzienlijk uitgebreid. 
Aanvankelijk ging het vooral om feitelijke gegevens, maar nu moeten ook 
afspraken met de belastingdienst en zelfs fiscale adviezen, die nog eens niet 
zijn geïmplementeerd, worden uitgewisseld. Hierdoor is de klassieke informa-
tie-asymmetrie tussen de belastingplichtige en de belastingdienst aanzienlijk 
verkleind. Tegenwoordig heeft de belastingdienst soms misschien wel een beter 
en completer beeld van de financiële aangelegenheden van de belastingplichti-
gen dan de betrokkene zelf. Uiteraard heeft de belastingdienst geen inzicht in 
belanghebbendes motieven. 

De informatieverplichtingen voor zowel de belastingplichtige als voor derden 
gaan gepaard met een streng sanctieregime om naleving af te dwingen. Om 
de toename van de informatieverplichtingen te documenteren, geef ik een kort 
overzicht van de belangrijkste stapstenen op de weg naar grotere transparantie 
die in EU-verband zijn gezet. Daarnaast heeft uiteraard ook de OESO belangrijke 
initiatieven genomen. 

DAC 1 van 15 februari 2011 introduceerde automatische verplichte uitwisseling 
van informatie met betrekking tot inkomsten uit arbeid, bestuurdersbelonin-
gen, verzekeringsproducten, pensioenen en eigendom van onroerende zaken. 
Daarnaast moeten lidstaten onder omstandigheden informatie spontaan uitwis-
selen.

DAC 2 van 9 december 2014 introduceerde de Common Reporting Standards 
die de automatische uitwisseling van bankgegevens regelt.

DAC 3 van 8 december 2015 regelt de automatische uitwisseling van ‘advance 
cross-border rulings’ en ‘advance pricing agreements’.

DAC 4 van 25 mei 2016 introduceerde de ‘Country by country reporting stan-
dards’ op grond waarvan belastingplichtigen transfer pricing documentatie 
moeten maken en landenrapporten moeten opstellen die door de lidstaten wor-
den uitgewisseld. 

DAC 5 van 6 december 2016 regelde de uitwisseling van gegevens die worden 
verzameld om witwassen te voorkomen (o.a. cliëntidentificatiegegevens en gege-
vens met betrekking tot de UBO).

DAC 6 van 25 mei 2018 bevat de zogenoemde ‘mandatory disclosure rules’ op 
grond waarvan intermediairs en ondernemingen verplicht worden om grens-
overschrijdende belastingadviezen die aan bepaalde criteria voldoen, te melden 
aan de belastingdienst (de zogenoemde ‘reportable cross border arrangements’). 
Met name deze laatste richtlijn gaat erg ver omdat zelfs adviezen die nog niet 
zijn geïmplementeerd moeten worden uitgewisseld. Bovendien zijn de gegevens 
die moeten worden verzameld heel ruim en vaag omschreven. Er zal daardoor 
een overvloed aan informatie bij de belastingdienst beschikbaar komen, waar de 
belastingdienst waarschijnlijk nauwelijks mee uit de voeten zal kunnen. Terecht 
is er in dat verband op gewezen dat ook een teveel aan informatie de transparan-
tie kan beperken. In de context van mandatory disclosure rules is daarom in de 
Verenigde Staten in het verleden voorgesteld om maatregelen te nemen om ‘over-
disclosure’ te voorkomen. 66 

66  Joshua D. Blank, Overcoming Overdisclosure: Toward Tax Shelter Detection, 56 UVLA L. Rev, 
1629 (2009).
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De uitwisseling van rulings is inmiddels al aardig op gang gekomen. Nederland 
wisselt rulings uit in OESO- en EU-verband. In onderstaande tabel67 zijn de aan-
tallen samengevat.
 

Cijfers over uitwisseling van informatie over bestaande en nieuwe rulings  
per 31 december 2017

OESO EU

Bestaande rulings uitgewisseld in 2016 303 0

Bestaande rulings uitgewisseld in 2017 1.901 4.064

Totaal aantal bestaande rulings uitgewisseld 2.204 4.064

Nieuwe rulings uitgewisseld in 2016 86 0

Nieuwe rulings uitgewisseld in 2017 364 459

Totaal aantal nieuwe rulings uitgewisseld 450 459

Door de informatie lijkt de inzet van bigdata-analyse onontbeerlijk om de ana-
lyse en verwerking van de informatie beheersbaar te maken. Dat gaat echter 
gepaard met systeemrisico’s omdat bigdata-analyses terugkijken en werken op 
basis van historische patronen. Ze maken op grond daarvan vergelijkingen en 
doen voorspellingen over toekomstig gedrag. Dat kan leiden tot selectiviteit, stig-
matisering, discriminatie en een gebrek aan transparantie van de zoekformu-
les.68 Ook zijn manipulatie van buitenaf en het risico van informatielekken niet 
zonder meer uit te sluiten.

Openbaarheid van informatie kan ook de inspectiefunctie van het grote publiek 
activeren. Daardoor kunnen specifieke belanghebbenden, zoals ngo’s en jour-
nalisten, gestimuleerd worden de beschikbare informatie nader te duiden. De 
afgelopen jaren is dan ook veel informatie via journalistieke kanalen naar buiten 
gekomen. Deze informatiestromen, op toegankelijke wijze in kaart gebracht, 
kunnen aanleiding zijn voor de belastingdienst om gericht onderzoek uit te voe-
ren. Ook kan dat ertoe leiden dat de belastingdienst zich niet kan veroorloven 
naar de beweringen of vermoedens in de pers geen nader onderzoek te doen, 
ook al bestaat het vermoeden dat er niets nieuws onder de zon is.

67  Kamerstukken II 2017/18, 25 087, nr. 187.
68  Zie hierover Cathy O’Neil, Weapons of math destruction, 2016. Bart van der Sloot, Dennis Bro-
eders en Erik Schrijvers (red) Exploring the boundaries of Big Data, WRR, 2016.

Tot slot is openbaarheid van belang omdat andere belastingplichtigen daardoor 
kunnen zien dat niet-compliante belastingplichtigen worden aangepakt door 
de fiscus. De zichtbare handhaving stimuleert de compliance van goedwillende 
belastingplichtigen.69

Openbaarheid van belastingprocedures en sancties
Rechtspraak is in beginsel openbaar.70 Dit beginsel is ook neergelegd in artikel 
6 EVRM dat voorschrijft dat de behandeling en uitspraak door de rechter in het 
openbaar plaatsvinden. Fiscale procedures zijn in principe echter niet open-
baar. Voor zover de belangen van partijen daardoor niet geschaad worden, kan 
de rechter bepalen dat de zitting in het openbaar plaatsvindt. Van die bevoegd-
heid maakt de belastingrechter vrijwel nooit gebruik.71 Als een vergrijpboete in 
geding is, dan is voor dat deel de procedure wel openbaar. Uitspraken worden 
wel geanonimiseerd gepubliceerd. Dat wordt belangrijk gevonden omdat de 
praktijk daardoor op de hoogte blijft van de uitleg van de wet en rechtelijke uit-
spraken onderworpen kunnen worden aan kritische toetsing door de rechtsge-
meenschap. 

Het publiceren van de namen van overtreders en opgelegde sancties is de laat-
ste jaren een belangrijk instrument geworden in de handhavingsstrategie van 
veel toezichthouders. Zij vinden dat publicatie van toezichtsresultaten leidt tot 
betere naleving door de bedrijven die een goede reputatie belangrijk vinden.72 
Uit onderzoek blijkt echter dat het effect van een boete op de reputatie van een 
onderneming van veel factoren afhankelijk is, zoals de aard en de omvang van 
de overtreding, maar ook van de bestaande reputatie van de onderneming en het 
overige nieuws dat verschijnt ten tijde van de publicatie van de boete. Het repu-
tatie-effect voor kleine ondernemingen kan groter zijn dan voor grote onderne-
mingen, omdat over kleine ondernemingen weinig nieuwe informatie verschijnt 
die de berichtgeving over de opgelegde sanctie verdringt.73 74 Door internet blijft 
negatieve publiciteit echter permanent zichtbaar. Ook als het niet tot een veroor- 
 
 
69  Hambre 2015, p. 324.
70  Artikel 121 Grondwet. 
71  M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Fiscale Handboeken (onderwijseditie), 2e druk, Klu-
wer, 2007, blz. 470.
72  De Vries 2016.
73  J. van Erp, Naming en shaming in het markttoezicht, 2009, p. 118 (hierna: Van Erp 2009).
74  D.R. Doorenbos, naming en shaming, 2007.
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deling komt zal bij elke zoekopdracht toch de geuite verdenkingen naar voren 
komen. Openbaarmaking van een sanctie kan daarom worden gezien als een 
afzonderlijke straf.

Een nadeel van publicatie van sancties is ook dat het kan leiden tot extra wan-
trouwen van de kant van de belastingplichtige.75 De uitbreiding van fiscale 
sancties en publicatie daarvan verdienen zorgvuldige overweging. Is die sanctie 
nog proportioneel in verhouding tot het vergrijp? Naast het financiële aspect 
heeft de publicatie van een boete immers ook reputatieschade tot gevolg en 
kan het een reden zijn om bij een integriteitstoets geen positief oordeel uit te 
spreken. De AFM vraagt bijvoorbeeld in het integriteitsonderzoek stelselmatig 
naar het fiscaal gedrag. Ook tuchtrechtelijk kan een boete verdergaande gevol-
gen hebben. Als een belastingadviseur, lid is van de Nederlandse Orde van 
Belastingadviseurs of het Register Belastingadviseurs, een vergrijpboete krijgt, 
kan dat leiden tot ontzetting uit het lidmaatschap.

2.4.6 Integriteit en eerlijkheid
Transparantie refereert ook aan integriteit en eerlijkheid: zeggen wat je doet en 
doen wat je zegt. Integriteit heeft een morele component. Het is niet voldoende 
om de wet te volgen. Ook de morele zuiverheid kan de integriteit van een per-
soon of organisatie raken. Doordat er meer informatie beschikbaar is, kan de 
integriteit van het gedrag beter gezien en beoordeeld worden.

2.5  Tussenconclusie
 
De bovenstaande beknopte inventarisatie van de verschillende associaties op 
het thema ‘transparantie in het belastingrecht’ laat een groot aantal invalshoe-
ken zien. Wij zagen dat transparantie geen doel op zich zelf is. Transparantie is 
een middel. Transparantie kan een afschrikkende werking hebben, maar kan 
en moet ook worden gebruikt om vertrouwen te ontwikkelen en maatschappe-
lijke normen te promoten.76 In het huidige debat over de belastingheffing van 
ondernemingen staat de verantwoordingsfunctie van transparantie voorop.
Verantwoording wordt hierbij gezien als een middel om het fiscale beleid van de 
 

75  Van Erp 2009.
76  Hambre 2015, p. 325.

overheid en van ondernemingen te legitimeren. Weten wij (het publiek) genoeg 
over de belastingheffing van ondernemingen? Dat wil zeggen: zijn wij bekend 
met de wijze waarop ondernemingen omgaan met hun belastingheffing? Zijn 
we voldoende op de hoogte van de verdeling van de belastingdruk en de effecten 
van belastingheffing? 
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3. 

Verantwoording over 

belastingen door 

ondernemingen

Als hoogleraar vennootschapsbelasting houd ik mij uiteraard vooral bezig met 
de belastingheffing van ondernemingen. Ondernemingen leggen verantwoor-
ding af over hun fiscale gedrag via de jaarrekening. Uit onderzoek blijkt een 
negatief verband tussen transparantie van ondernemingen en agressieve tax 
planning.77 Dat rechtvaardigt een nadere beschouwing.

De wettelijke rapportageverplichtingen zijn opgenomen in het jaarrekeningen-
recht.78 De jaarrekening moet inzicht geven in de vennootschapsbelastinglast, 
de fiscale verplichtingen op de balans, de omvang en samenstelling van de 
actieve en passieve fiscale latenties en de fiscale risico’s. Ook moet de effectieve 
belastingdruk worden vermeld en het verschil met de nominale druk worden 
verklaard.79 

Ondernemingen in de extractieve industrie en financiële ondernemingen zijn 
verplicht extra inzicht te geven in hun afdrachten aan de overheid, respectieve-
lijk de vennootschapsbelasting die zij betalen in verschillende jurisdicties.80 

Als uitbreiding van de reeds ingevoerde CbCR regels heeft de Europese 
Commissie voorgesteld alle ondernemingen met een geconsolideerde omzet van 
EUR 750 miljoen te verplichten een rapport te publiceren dat inzicht geeft in de 
belastingafdrachten.81 De informatie die moet worden verstrekt betreft:

•  een beknopte beschrijving van de activiteiten;
•  het aantal werknemers;
•  de netto omzet;
•  de winst of verlies vóór vennootschapsbelasting; 

 

77  K. Balakrishnan, J.L. Blouin en W.R. Guay, Does tax aggressiveness Reduce Corporate 
Transparency? (2012) <http://ssrn.com/abstract=1792783. Zij concluderen overigens wel dat 
ondernemingen meer specifieke dislosures over belastingen opnemen. Zie ook T. Chen and C. 
Lin, Does information Asymmetry Affect Corporate Tax Aggressiveness?, <http://ssrn.com/ab-
stract=2476224.
78  Zie hierover uitgebreider: Eveline Gerrits, Tax Accounting, p. 239. In: Tax Assurance edited by 
Ronald Russo, Kluwer, 2015.
79  IAS I2.85e.
80  Chapter 10 of Directive 2013/34/EU en Directive 2013/36/EU.
81  Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 
2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branch-
es, Strasbourg, 12.4.2016, Com(2016) 198 final.
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•  de verschuldigde vennootschapsbelasting82 over de fiscale winst per belas-
tingjurisdictie83;

•  de betaalde vennootschapsbelasting over de fiscale winst per belastingjuris-
dictie.

Op groepsniveau zal het verschil tussen de verschuldigde en de betaalde belas-
ting moeten worden verklaard. Tot slot moet een accountant verklaren dat het 
belastingrapport opgesteld is conform de regels en openbaar is gemaakt.84 De 
richtlijn schrijft voor dat de gegevens per EU-lidstaat moeten worden gepubli-
ceerd; de gegevens van niet-EU-landen mogen worden geaggregeerd en de gege-
vens van landen die zijn aangemerkt als non-coöperatieve jurisdicties moeten 
ook afzonderlijk worden vermeld. Deze al eerder genoemde ‘Public Country By 
Country Reporting’ (public CbCR) ontmoet veel weerstand en al jaren wordt vol-
gens ngo’s een krachtige lobby gevoerd tegen het voorstel.85

Sommige ondernemingen lichten op vrijwillige basis in hun jaarrekening of op 
de website ook hun fiscale strategie toe en beschrijven op welke principes hun 
fiscaal beleid is gebaseerd. 86 Vrijwillige verantwoording over belastingen kan 
worden gezien als de brug tussen belastingen en Corporate Social Resposibility 
(CSR).87 

Daarom nemen ondernemingen ook het initiatief om hun verantwoording 
over belastingen te vergroten. The B-team heeft bijvoorbeeld ‘Responsible Tax 
Principles’ geformuleerd. 88 Transparantie speelt daarin een belangrijke rol. Op 
het terrein van transparantie adviseert het B team: 
 
 

82  Exclusief belastinglatenties en voorzieningen voor fiscale risico’s.
83  Per lidstaat van de EU of - als een lidstaat verschillende belastingjurisdicties heeft - per juris-
dictie van een lidstaat. Daarnaast moet voor bepaalde derde landen die op een black list staan, de 
informatie per jurisdictie worden gepubliceerd. Voor de overige landen en/of jurisdicties kan worden 
voldaan met een geaggregeerde weergave van de cijfers. 
84  Artikel 48f van het voornoemde voorstel.
85  Zie Markus Meinzer and Christopher Trautvetter, Accounting (f)or Tax: The Global Battle for 
Corporate Transparency, Tax Justice Network, April 24th, 2018.
86  PwC Tax Transparency Benchmark.
87  Ave-Geidi Jallai, Restoring Stakeholders’ Trust in Multinationals’ Tax Planning Practices with 
Corporate Social Responsibility (CSR), p. 173-201, p. 197. In: Peeters, Gribnau and Badisco 2017. 
88  The B Team, A new Bar for Responsible Tax, 2018, p. 8. 

“Principle 7
To publish a tax strategy or policy, including details of governance arrangements, our 
tax risk management strategy and our approach to dealing with the tax authorities
A regular update on our progress and key issues related to our tax strategy and prin-
ciples.

An overview of group structure and a list of all entities, with ownership information 
and brief explanation of the type and geographic scope of activities.

An explanation of why we have subsidiaries, branches and joint ventures operation in 
low tax jurisdictions.

Annual information that explains our overall effective tax rate and gives information 
on the taxes we pay at a country level, together with information on our economic 
activity.

Information on financially material tax incentives (e.g. tax holidays) where appropri-
ate, including an outline of the incentive requirements and when it expires.

An outline of the advocacy approach we take on tax issued, the channels through 
which we engage in regard to policy development and the overall purpose of our 
engagement.” 

Onder invloed van de maatschappelijke druk op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen verantwoorden ondernemingen zich steeds meer over de belas-
tingen die zij betalen en de principes die zij daarbij hanteren. De publicatie-
verplichtingen richten zich echter nog vooral op de vennootschapsbelasting in 
de geconsolideerde jaarrekening. Dat geeft uiteraard maar een beperkt beeld. 
Daarmee is niet voldoende duidelijk welke bijdrage ondernemingen leveren aan 
de collectieve middelen in een land. Ondernemingen geven zelf aan dat een rui-
mere verantwoording gewenst is. De vraag is vervolgens wat we wel weten over 
de belastingheffing van ondernemingen. 
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4. 

Wat weten we over de 

belastingheffing van 

ondernemingen?

4.1  De verdeling van de belastingdruk: verschillende uitdagingen

Kennis over de verdeling van de belastingdruk is essentieel omdat het zicht 
kan geven op de belangrijke vraag of de belastingen rechtvaardig zijn verdeeld. 
Eenduidige informatie daarover is echter niet gemakkelijk te presenteren. De 
daarbij steeds terugkerende vraag is welke populatie belastingplichtigen in het 
verdelingsonderzoek betrokken moet worden en welke onderzoekvraag daarbij 
centraal staat. In de actuele discussie gaat het veelal om bestaande ongelijke ver-
houdingen of gepercipieerde ongelijkheden tussen groepen in beeld te brengen. 
Daarbij kan worden gedacht aan de ongelijke fiscale positie van nationale versus 
internationale ondernemingen, van werknemers versus ondernemers en van 
belastingplichtigen met een groot vermogen en de groep on- en minvermogen-
den. In dit soort onderzoeken is een belangrijk probleempunt dat vaak onvol-
doende inzicht bestaat in de vraag wie de belasting feitelijk draagt. Een voor-
beeld is de discussie over de verdeling van de belastingdruk tussen bedrijven 
en burgers.89 Eigenlijk is de vaak ter discussie gestelde ongelijke belastingdruk 
tussen particulieren en het bedrijfsleven een schijntegenstelling. Uiteindelijk 
dragen ondernemingen immers geen belasting, want alle belastingen worden 
afgewenteld naar aandeelhouders, werknemers, consumenten, leveranciers 
en andere participanten in het ondernemingsproces. Aan het eind van de dag 
zullen alle belastingen door particulieren moeten worden betaald. We hebben 
het dus over de verdeling van de belastingdruk over de achter de onderneming 
schuil gaande particulieren. Transparantie over de vraag waar de belastinghef-
fing feitelijk neerslaat, raakt de fundamenten van onze samenleving. Het ver-
delingsvraagstuk heeft immers langetermijnconsequenties voor praktisch alle 
beleidsterreinen.90 

Diversiteit en tegenstellingen
Wij hebben geconstateerd dat er weinig systematisch zicht is op de verdeling van 
de belastingdruk. De belastingdruk van burgers en bedrijven is immers sterk 
afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Indien de belastingheffing van 
 
 
89  Zie het pamflet: Belastingongelijkheid Burgers betalen meer dan bedrijven, SOMO, December 
2015. 
90  Monique Kremer, Mark Bovens, Erik Schrijvers en Robert Went (red.), Hoe ongelijk is Neder-
land? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid, WRR, 
2014, (hierna: WRR 2014), blz. 14.
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ondernemingsactiviteiten met elkaar wordt vergeleken dan zijn er grote verschil-
len. Laten wij eens een vastgoedonderneming vergelijken met een onderneming 
die veel R&D heeft. Een onderneming die vastgoed exploiteert mag daarop 
niet afschrijven, heeft te maken met overdrachtsbelasting bij aankoop van de 
bedrijfsmiddelen, heeft geen toegang tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en 
moet verhuurdersheffing betalen. Een onderneming met veel R&D- activiteiten 
kan de kosten voor zijn belangrijkste (R&D-) activa willekeurig afschrijven en 
kan profiteren van de innovatiebox waardoor de effectieve belastingdruk aan-
zienlijk kan worden verlaagd. De inkomsten uit de innovatiebox zijn slechts 
belast tegen 7%. Afhankelijk van het aandeel van de winst dat kan worden toe-
gerekend aan de innovatiebox kan de effectieve belastingdruk variëren tussen de 
7% en 25%. 

De lage belastingdruk voor innovatieve activiteiten wordt gerechtvaardigd door 
de aanname dat innovatie in Nederland positieve externe effecten heeft.91 Een 
fiscale faciliteit kan dan gerechtvaardigd zijn, net als een directe subsidie van de 
overheid. Beide hebben hetzelfde effect op de nettowinst. Maar dat aspect maakt 
het lastig om ondernemingen (internationaal) te vergelijken. Zo geeft Nederland 
de voorkeur aan een subsidie via het fiscale stelsel. Van Duitsland is bekend dat 
de overheid relatief veel directe subsidies geeft aan het bedrijfsleven voor innova-
tie. Sommige ngo’s nemen in hun onderzoek naar belastingparadijzen echter de 
tariefreductie van de innovatiebox mee als verlagende component van de belas-
tingdruk. Dat zou alleen terecht zijn als dan bij andere landen de belastingdruk 
verlaagd zou worden met de directe innovatiesubsidies. Slechts dan is sprake van 
een zuivere vergelijking. 

Er zijn meer bijzondere fiscale regelingen waarvan ondernemingen gebruik 
kunnen maken. Om verschillen in belastingdruk tussen belastingplichtigen te 
kunnen bepalen is een gedetailleerde vergelijking noodzakelijk. Indien wij ons 
beperken tot ondernemingen dan zijn de volgende factoren van belang:

1.   de rechtsvorm;
2.   de wijze van financieren;
3.  de hoogte van het gebruikelijk loon van de directeurgrootaandeelhouder; 

91  Zie het rapport A Study on R&D Tax Incentives Final Report, Taxation Paper No. 52-2014, CPB, 
2014.

4.   de omvang van de investeringen en de aard van de investeringen (bijvoor-
beeld in verband met milieu-investeringsaftrek en/of de energie-investe-
ringsaftrek;

5.  de aard van de ondernemingsactiviteiten;
6.   de samenstelling van de activa (afschrijvingen over onroerende zaken is 

beperkt en wordt verder beperkt, R&D is direct afschrijfbaar);
7.  de verdeling van de inkomsten over de jaren en de wijze waarop de winst 

bepaald wordt;
8.  de mate waarin inkomsten afkomstig zijn uit buitenlandse activiteiten en 

het tarief dat in het buitenland geldt;
9.  toegang tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten;
10.   wel of geen fiscale eenheid;
11.  wel of niet voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek;
12.   de belastingheffing bij de aandeelhouder en/of schuldeiser.

De fiscale positie van natuurlijke personen (in de loon- en inkomstenbelasting) 
wordt (aanvullend) bepaald door een groot aantal persoonlijke factoren, zoals 
de aanwezigheid van een fiscaal partner, de leeftijd, het aantal kinderen, eigen-
woningbezit, persoonlijke verplichtingen (zoals alimentatie), betaalde giften, 
opbouw pensioen enz. 

Bovengenoemde factoren spelen een rol als we nader inzicht willen krijgen in 
de directe belastingen. Om de totale belastingdruk van particulieren in beeld te 
krijgen, moet ook worden gekeken naar de indirecte belastingen, zoals de btw 
en de accijnzen, en lokale heffingen. Deze overall-belastingdruk wordt mede 
bepaald door de omvang en aard van de consumptieve bestedingen ten opzichte 
van het inkomen. De burger die een laag inkomen uit arbeid heeft, een woning 
huurt, een auto moet rijden voor zijn werk, rookt en drinkt en geen zonnepane-
len heeft op zijn dak en in de randstad woont heeft waarschijnlijk een relatief 
hoge belastingdruk. 

Definitie-, meet- en toerekeningsproblemen 
Als we de belastingdruk van belastingplichtigen met elkaar willen vergelijken 
zijn er naast het gesignaleerde diversiteitsprobleem nog verschillende andere 
problemen die moeten worden overwonnen.
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In de eerste plaats is er een definitieprobleem. Een belastingplichtige heeft te 
maken met veel verschillende soorten belastingen. Welke belastingen moeten 
worden meegenomen bij het in kaart brengen van de belastingdruk van een 
onderneming? Als de doelstelling is te bepalen of een onderneming haar ‘fair 
share’ bijdraagt aan de bekostiging van de publieke goederen en diensten dan 
moet dat gebeuren door een ruim perspectief te kiezen dat alle belastingen 
omvat. 

In de tweede plaats is er een informatie- en meetprobleem. De jaarrekening bevat 
uiteraard gegevens over belastingen, maar het is moeilijk om uit de jaarrekening 
de effectieve belastingdruk af te leiden en het bedrag aan belasting te bepalen 
dat daadwerkelijk wordt betaald in enig jaar in verhouding tot de winst.92 Dat 
heeft verschillende oorzaken: (1) winstbelastingen zitten niet altijd in het resul-
taat, maar worden soms geboekt in het eigen vermogen en/of gesaldeerd opge-
nomen in het resultaat (een netto bate of verlies); (2) de fiscale en commerciële 
boekwaarde verschilt, waardoor de fiscale en commerciële resultaten niet gelijk 
zijn; (3) een onderneming kan fiscaal compensabele verliezen of andere tax cre-
dits hebben; (4) de fiscale voorzieningen kunnen worden gebruikt om belastin-
gen te verdelen over de jaren (tax cushing); (5) consolidatieregimes kunnen ver-
schillen;93 (6) een internationale onderneming heeft te maken met verschillende 
belastingjurisdicties waar verschillende fiscale regels en tarieven gelden, en (7) 
veel belastingen zijn verstopt in de kosten en verlagen dus onzichtbaar de winst. 

De complexiteit van het meten van de belastingdruk van ondernemingen wordt 
ook geïllustreerd door het feit dat in de literatuur maar liefst zeven methoden 
worden gebruikt om de belastingdruk van onderneming te meten om te bepalen 
of zij zich bezighouden met agressieve belastingontwijking.94 In het verleden 

 

92  Zie hierover: Michelle Hanlon, What can we Infer About a Firm’s Taxable Income from its 
Financial Statements?, April 25, 2003, p. 1-55. 
93  Een fiscale eenheid is pas toegestaan bij een belang van ten minste 95%. Commerciële 
consolidatie vindt al plaats wanneer de moedermaatschappij recht heeft op meer dan de helft van 
de economische voordelen. 
94  Amy Dunbar, Danielle M. Higgins, John D. Philips and George A. Plesko, What do measures of 
tax aggressiveness measure?, National Tax Association Proceedings. Hanlon en Hetzmann komen 
zelfs tot 12 maatstaven, Michelle Hanlon en Shane Heitzman, A review of Tax Research, Journal of 
Accounting and Economics 50 (December 2010), p. 127-178. 

werd vooral gekeken naar de effective tax rate95, maar nu is de long-run cash 
effective tax rate96 meer gangbaar. Ook kan het verschil tussen de book and 
taxable income worden gebruikt als maatstaf. 97 De gehanteerde maatstaven 
zijn erg verschillend, geven telkens een ander beeld van de belastingontwijking 
die wordt gemeten en zijn gevoelig voor verschillende karakteristieken van de 
onderneming en voor verschillen tussen de jaren. 

Als bekend is welke belastingen betaald worden, hebben we vervolgens te maken 
met een toerekeningsprobleem. Belastingen zoals vennootschapsbelasting en indi-
recte belastingen moeten worden toegerekend aan burgers. Dat kan niet anders 
dan op basis van schattingen. 

Tot slot hangt de belastingdruk af van de maatstaf die wordt gehanteerd om de 
macro-economische belastingdruk uit te drukken. Het kabinet Rutte-II koos 
bijvoorbeeld het besteedbaar inkomen98 als maatstaf voor het berekenen van de 
belastingdruk, terwijl het bruto-inkomen99 meer gebruikelijk is. 

Dat resulteerde in een andere belastingdruk.100 Uiteraard kan het belastbaar 
inkomen ook effect hebben op andere (inkomensafhankelijke) regelingen. 

95  Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de BETR en de CETR. In beide gevallen wordt de 
total (current) tax expense gedeeld door de winst voor belastingen.  
96  Daarbij wordt gekeken naar de betaalde belasting gedeeld door het inkomen minus bijzondere 
baten. Bij de long term average cash effective tax rate wordt de ETR berekend door de som van de 
betaalde belastingen gedurende 5 jaren gedeeld door de som van de winst voor belastingen minus 
bijzondere baten gedurende 5 jaren.  
97  Het taxable income wordt dan geschat op basis van de betaalde binnenlandse en buitenlandse 
belasting en gebruteerd tegen het geldende tarief en gecorrigeerd met de mutatie in de fiscale 
verliezen. 
98  Het besteedbaar inkomen is het bruto inkomen minus de lasten. Tot de lasten worden echter 
ook de basispremie Zvw. premie werknemersverzekeringen en de pensioenpremies gerekend.
99 Het bruto-inkomen is het marktinkomen (arbeid, onderneming en vermogen) en de inkomens-
overdrachten (dat wil zeggen: sociale verzekeringen en sociale voorzieningen zoals bijstand, 
studiefinanciering, huurtoeslag enz.).
100  Weer een andere maatstaf wordt gebruikt door Rens Trimp en Flip (C.A.) de Kam Rens L. 
Trimp en Flip C.A. de Kam, De drukverdeling van de collectieve lasten www.overheidsfinancien.
noordhoff.nl. Zij houden wel rekening met de premies volksverzekering, premies werknemersver-
zekering en de premie ziektekosten, maar niet met de pensioenpremies. 
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4.2 Drie perspectieven op de verdeling van de belastingdruk van  
  ondernemingen

4.2.1 Algemeen 
In het voorgaande is duidelijk geworden dat de verdeling van de belastingdruk 
over ondernemingen vanuit verschillende perspectieven kan worden bezien. 
In de eerste plaats kan het ondernemingsperspectief worden genomen. Hoeveel 
belasting betaalt een onderneming al dan niet in vergelijking met andere onder-
nemingen? In de tweede plaats kan het particuliere perspectief worden genomen. 
Hoe is de belastingdruk verdeeld over de particulieren? Afgezien van afwente-
lingseffecten is de gedachte dat de vennootschapsbelasting gedragen wordt door 
de aandeelhouders en dus drukt op de particulieren die direct of indirect (via 
hun pensioenrechten) vermogen bezitten. Het derde perspectief is de uiteindelij-
ke inkomensverdeling. 

Naast de primaire inkomensverdeling (voor belastingen en inkomensoverdrach-
ten) kan gekeken worden naar de secundaire en tertiaire inkomensverdeling. 
Alleen dan worden ook andere aspecten van het overheidsbeleid dan fiscaal 
beleid, zoals regulering, inkomensoverdrachten en overheidsbestedingen op de 
inkomensverdeling inzichtelijk gemaakt. 

4.2.2  Het ondernemingsperspectief: de verdeling van de belastingdruk van 
  ondernemingen
Er is veel onderzoek gedaan naar de effectieve belastingdruk van en belasting-
ontwijking door ondernemingen. Het is onmogelijk hiervan een uitputtend 
overzicht te geven. Ik moet mij daarom beperken tot enkele hoofdlijnen. 

Onderzoeken naar de effectieve belastingdruk gaan vaak uit van een theoretisch 
model, waarbij schattingen worden gemaakt op basis van de karakteristieken 
van een belastingstelsel en de ondernemingen, waarbij simulaties worden 
gemaakt van hun strategische gedrag. 101 Veel onderzoeken gebruiken ook indi-
recte indicatoren om de verdeling van de belastingdruk of de mate van belasting-
ontwijking te meten.

101  Zie Michael P. Devereux and Simon Loretz, What do we know about corporate tax competition?, 
Oxford University Centre for Business Taxation, WP 12/29.

Voorbeelden van empirische resultaten met toepassing van een modelmatige 
benadering
Een recent voorbeeld van een onderzoek waarbij de effectieve belastingdruk 
wordt geschat door toepassing van een modelmatige benadering is het onder-
zoek van het Congressional Budget Office van de Verenigde Staten van maart 
2017 dat een overzicht geeft van de effectieve belastingtarieven van verschil-
lende OECD- landen in 2012. De effectieve belastingdruk varieert van 4,1% 
(Zuid Korea) tot 22,6% in Argentinië. Illustratief is dat het statutaire tarief in de 
Verenigde Staten 39,1% is en het effectieve tarief werd geschat op 18,6%.102 De 
schatting is gebaseerd op een model dat uitgaat van een hypothetische onder-
neming waarin de fiscale regels van verschillende landen worden toegepast op 
de bekende cijfers van ondernemingen. Dat betekent dat gesignaleerde druk-
verschillen niet zonder meer mogen worden toegeschreven aan belastingontwij-
kend gedrag. 

Markle/Schackelford103 concluderen in hun onderzoek dat de effectieve belas-
tingdruk van ondernemingen wereldwijd is gedaald en per sector aanzienlijk 
kan verschillen. De effectieve belastingdruk is sterk afhankelijk van het vesti-
gingsland van de onderneming. In sommige landen is de belastingdruk voor 
internationale ondernemingen hoger dan die van binnenlandse ondernemin-
gen en in andere landen is dat andersom. Er is geen vast patroon. De effectieve 
belastingdruk daalt wel als er dochtervennootschappen zijn gevestigd in landen 
met een lage belastingdruk, bijvoorbeeld in tax havens. 

Elena Fernández-Rodriquz en Antonio Martínez-Arias104 concluderen uit hun 
vergelijking van de effectieve belastingdruk van ondernemingen in de EU en
Europese ondernemingen in de periode 1995-2007 dat de effectieve belasting-
druk van US-ondernemingen lager ligt dan die van Europese ondernemingen. 
De effectieve belastingdruk is voorts lager bij grote ondernemingen, die veel 
vreemd vermogen hebben en kapitaalintensief zijn.

102  Congressional Budget Office, International Comparison of Corporate Income Tax Rates, p. 2.
103  Kevin S. Markle and Douglas A. Shackelford, Cross-Country comparison of Corporate Income 
Taxes, NBER Working Paper Series, 16839, 2011, p. 1-5.
104  Elena Fernández-Rodriquz en Antonio Martínez-Arias, Determinants of Effective Tax Rate: 
Evidence for USA and the EU, Intertax Volume 39, issue 8/9, 2011.
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Voorbeelden van empirische resultaten op basis van indirecte indicatoren
In veel onderzoeken worden indirecte indicatoren gebruikt. Een belangrijke 
indicator is bijvoorbeeld het aandeel van de vennootschapsbelasting en de belas-
tingen op vermogen in de totale belastingmix ten opzichte van GDP. In onder-
staande tabel heb ik de opbrengst van de vennootschapsbelasting en belastingen 
op vermogen als aandeel van de BNP opgenomen van een aantal OECD-landen. 
Een andere relevante indicator zou kunnen zijn het aandeel van deze heffingen 
in de totale belastingopbrengst. 

Tabel 1. Taxes on corporate income (1200) as % of GDP

 1990 2000 2010 2014 2015

Nederland 3,0 4,0 2,3 2,6 2,7

België 2,0 3,1 2,5 3,1 3,3

Denemarken 1,7 3,2 2,3 2,8 2,6

Duitsland 1,7 1,8 1,5 1,7 1,7

Noorwegen 3,6 8,8 9,9 6,6 4,4

Zwitserland 1,8 2,4 2,7 2,8 3,0

Frankrijk 2,2 3,0 2,3 2,3 2,1

Verenigd Koninkrijk 3,3 3,5 2,9 2,5 2,5

Australië 4,0 6,2 4,5 4,5 4,3

Verenigde Staten 2,0 2,2 1,8 2,3 2,2

OESO (Gemiddeld) 2,5 3,2 2,7 2,8 2,8

Bron: OECD Revenue Statistics 2018

Tabel 2. Taxes on property (4000) as % of GDP

 1990 2000 2010 2014 2015

Nederland 1,5 2,0 1,4 1,4 1,4

België 1,6 2,0 3,1 3,6 3,5

Denemarken 1,9 1,6 1,8 1,8 1,9

Duitsland 1,2 0,8 0,8 1,0 1,1

Noorwegen 1,2 1,0 1,2 1,2 1,1

Zwitserland 1,9 2,5 1,9 1,8 1,9

Frankrijk 2,6 2,9 3,5 3,9 4,0

Verenigd Koninkrijk 2,7 3,8 3,9 4,1 4,1

Australië 2,5 2,7 2,4 2,8 3,0

Verenigde Staten 3,0 2,9 3,1 2,8 2,7

OESO (Gemiddeld) 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9
 
Bron: OECD Revenue Statistics 2018

 
De tabellen laten zien dat de opbrengst van de vennootschapsbelasting in 
Nederland ten opzichte van het BNP is gedaald. De cijfers worden uiteraard wel 
beïnvloed door de economische crisis. Daardoor zijn de winsten lager en zal de 
vennootschapsbelasting dalen. De tabel illustreert ook dat met name de belas-
ting op vermogen in Nederland aanzienlijk is gedaald. Deze daling is veel groter 
dan het geval is in andere landen die soms juist een stijging kennen. Op basis 
van de OESO-cijfers schat Van Bavel105 de reële belastingdruk op vermogen op 
circa 0,6% à 0,7% van het private vermogen.

105  Bas van Bavel, Vermogensongelijkheid in Nederland de vergeten dimensie, blz. 86-89. In: 
WRR 2014.
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Tot slot heb ik hieronder een tabel opgenomen van de opbrengst van de vennoot-
schapsbelasting ten opzichte van de totale belastingopbrengst.

Tabel 3. Taxes on corporate income (1200) as % of total tax revenue

 1990 2000 2010 2014 2015

Nederland 7,5 10,9 6,4 6,9 7,2

België 4,8 7,2 5,9 7,0 7,4

Denemarken 3,8 6,8 5,0 5,7 5,6

Duitsland 4,8 4,8 4,3 4,7 4,7

Noorwegen 9,0 20,9 23,5 17,1 11,5

Zwitserland 7,4 8,9 10,1 10,4 10,8

Frankrijk 5,3 6,9 5,6 5,1 4,6

Verenigd Koninkrijk 9,9 10,6 8,9 7,8 7,5

Australië 14,1 20,3 17,9 16,4 15,3

Verenigde Staten 7,5 7,9 7,6 8,8 8,5

OESO (Gemiddeld) 8,1 9,6 8,8 8,8 8,9

Bron: OECD Revenu Statistics 2018

Uit tabel 3 blijkt dat het aandeel van de opbrengst van de vennootschapsbelasting 
schommelt, maar over het geheel genomen op gelijk niveau blijft. Het statutaire 
vpb-tarief is de afgelopen jaren wel gedaald. De opbrengst is op niveau gebleven 
door een verbreding van de heffingsgrondslag en mogelijk zijn ook de winsten 
van de ondernemingen gestegen ten opzichte van andere inkomsten, waardoor 
het aandeel van de vennootschapsbelasting gelijk is. In dat laatste geval zou de 
effectieve druk van de vennootschapsbelasting gedaald zijn.

Ook het rapport van de Europese Commissie Taxation Trends in the EU geeft 
informatie over de verdeling van de belastingdruk. Daarin is vermeld dat in 
Nederland de impliciete belastingdruk op kapitaal is gedaald van 19,7% in 1995

naar 14,4% in 2016.106 De belastingdruk op corporate income is gedaald van 
17% naar 9%. Overigens daalt bij een andere methode van berekening de belas-
tingdruk slechts van 22,3% naar 22%. 

De corporate tax base ten opzichte van GDP is in Nederland gestegen van 18% 
naar 36,3%. Volgens een andere methode blijft deze stijging beperkt van 13,7% 
naar 15%. De belastingdruk is berekend door de belastingopbrengsten te rela-
teren aan het kapitaalinkomen in de nationale rekeningen. Ter vergelijking: 
de belastingdruk op consumptie en arbeid was in 2016 26,7% respectievelijk 
32,9%. 

Tot slot speelt de verdeling van de belastingdruk een prominente rol in de BEPS-
discussie. Als belasting wordt ontweken door BEPS dan is de belastingdruk 
reeds om die reden niet eerlijk verdeeld. De OECD107 en de Europese Commissie108 
hanteren algemene criteria om vast te stellen of er sprake is van BEPS en of zich 
een dergelijke oneerlijke verschuiving van belastingdruk voordoet. De OECD 
wijst er op dat de volgende symptomen aanwijzingen zijn voor BEPS:

1.  de winsten van dochtervennootschappen die zijn gevestigd in een land met 
een lage belastingdruk relatief hoog zijn ten opzichte van de gemiddelde 
winst van de groep waartoe zij behoren; 

2.   de effectieve belastingdruk van multinationale ondernemingen volgens 
schattingen 4 tot 8,5% lager ligt dan die van vergelijkbare ondernemingen 
met alleen binnenlandse activiteiten;

3.  buitenlandse investeringen in toenemende mate geconcentreerd zijn in 
bepaalde landen; 

4.  met name bij immateriële activa er een duidelijk onderscheid is tussen de 
plaats waar het inkomen wordt genoten en de plaats waar de activiteiten 
plaatsvinden. Dat kan worden afgeleid uit de royaltystromen;

5.  intra group-leningen en leningen van derde partijen vooral geconcentreerd 
zijn in landen met een relatief hoog belastingtarief.

106  Taxation trends in the European Union, 2018 edition. p. 47-52.
107  Measuring and Monitoring BEPS, Action 11: 2015 Final Report, OECD, p. 15-16.
108  Taxation Papers, Working paper No. 71 - 2017, Aggressive Tax planning indicators, Final Re-
port, 2017, European Commission.
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Een voorbeeld dat gebruik maakt van de concentratie van de investeringen en 
kapitaalstromen als indicator voor belastingontwijking is het onderzoek van 
Tørsløv, Wier en Zucman uit 2018.109 Op basis van een vergelijking van de 
omvang van de kapitaalstromen en buitenlandse investeringen in relatie tot de 
omvang van de binnenlandse economie van waaruit die investeringen worden 
gedaan, concluderen zij dat 40% van de winst van multinationals wordt verscho-
ven naar tax havens. Over de definitie van een ‘tax haven’ kun je twisten, maar 
die complicatie laat ik in dit verband onbesproken. 

Zowel de OECD als Tørsløv, Wier en Zucman wijzen erop dat er meer informa-
tie nodig is om goed onderzoek te doen naar belastingverschuivingen tussen 
landen, bijvoorbeeld om een betere aansluiting te kunnen maken tussen buiten-
landse dochtervennootschappen en buitenlandse directe investeringen. Ook zou 
er meer informatie in de beschouwing moeten worden betrokken, bijvoorbeeld 
met betrekking tot betaalde interest, betaalde vennootschapsbelasting en acti-
va. Sommige landen publiceren nationale rekeningen die te weinig informatie 
bevatten. Tot slot is het noodzakelijk om aandeelhouders van vennootschappen 
bekend te maken met het doel concernverhoudingen meer transparant te maken 
en een antwoord te kunnen geven op de vraag: welke entiteiten met elkaar zijn 
gelieerd. De OECD wijst erop dat op basis van de gegevens die worden opgeno-
men in de Country By Courty Reports betere analyses gemaakt kunnen worden. 
Zij adviseert daarom ook om periodiek een Corporate Tax Statistics report te 
publiceren dat op anonieme en geaggregeerde basis informatie geeft over de 
belastingheffing van ondernemingen.110 

4.2.3 Het particuliere perspectief
In het particuliere perspectief worden de belastingen toegerekend aan personen 
of huishoudens. Specifieke informatie over de verdeling van de belastingdruk 
over particulieren en het gebruik van fiscale faciliteiten is te vinden bij het CBS 
(data tot en met het jaar 2013 staan op de website). Op basis daarvan zijn ver-
schillende selecties mogelijk waarbij de belastingdruk wordt gerelateerd aan het 
inkomen, het gebruik van bepaalde fiscale aftrekposten, grondslagversmallers, 
vrijstellingen en heffingskortingen in de inkomstenbelasting. 

109  Thomas R. Tørsløv, Ludvig S. Wier en Gabriel Zucman, The missing profits of Nations, NBER 
Working Paper No. 24701, July 2018. Zie ook Gabriel Zucman, The Hidden Wealth of Nations, 
2015 over het ontwijken van belastingheffing over vermogen. 
110  Measuring and Monitoring BEPS, Action 11: 2015 Final Report, OECD, p. 262.

Tabel 4. Belastingdruk verdeling over kwartielgroepen bruto-inkomen huishoudens 
2010 en ramingen en schattingen voor 2015

Belastingdrukverdeling 
huishouden 2010

huishoudens 2015 (raming 
mimosi en schatting)

1e 25% 2e 25% 3e 25% 4e 25% 1e 25% 2e 25% 3e 25% 4e 25%

Totaal 31,50% 30,80% 32,50% 34,20% 32,30% 31,40% 32,70% 35,60%

Heffing IAB / ZW 5,60% 5,40% 4,80% 3,30% 4,20% 4,80% 4,70% 3,70%

Lokale heffingen 2,80% 1,90% 1,40% 0,90% 2,80% 2% 1,40% 0,90%

Indirecte belastingen 15,60% 10,20% 8,30% 5,70% 16,50% 10,70% 8,70% 6%

Inkomensheffing 7,50% 13,30% 18% 24,30% 8,80% 13,90% 17,90% 25%

incl. premie volks-

verz.) (data CBS) Data: Ministerie SZW april 2015

Bron: Reuten 2015.

Geert Reuten concludeert dat de integrale belastingdruk (inkomsten- en con-
sumptiebelastingen) ten opzichte van het bruto inkomen111 nagenoeg gelijk is.112 
In bovenstaande tabel heb ik de resultaten van zijn onderzoek weergegeven.

Ook Caminada/Knoef en Goudswaard113 hebben de belastingaandelen van de 
huishoudens onderzocht. Zij vinden dat de belastingaandelen van de top 5%, de 
top 1% en de top 0,1% stabiel zijn sinds 1990. De top 5%, de top 1% en de top 
0,1% dragen in 2012 respectievelijk 20,7%; 6,9% en 1,5% van alle inkomenshef-
fing af. Voor de top 10% stijgt het aandeel in de belastingen wel. 

 

111  Dit staat dus los van het fiscale inkomen. In het bruto inkomen zijn bijvoorbeeld ook de premies 
begrepen. Het zijn dus in feite de loonkosten. Het CPB definieert het bruto-inkomen exclusief de 
werkgeverspremies. Ook rekent het de kinderbijslag en diverse toeslagen (huur- en kindregelin-
gen) niet tot het bruto-inkomen. 
112  Geert Reuten, Hoe progressief is de verdeling van de belastingdruk op het bruto-inkomen van 
huishoudens?, TPEdigitaal 2015 jaargang 9 (3) 73-96.
113  Koen Caminada, Kees Goudswaard, Marike Knoef, Belasting aan de top: geen spoor van groei-
ende ongelijkheid, Me Judice (hhtp://www.mejudice.nl), 14 maart 2015.



Meer transparantie in de vennootschapsbelasting?  5756  Meer transparantie in de vennootschapsbelasting?

Bovengenoemde cijfers moeten worden genuanceerd, omdat zij slechts kijken 
naar het inkomen. Caminada heeft berekend dat de spreiding van de belasting-
druk enorm kan zijn.114 Fixatie op inkomensklassen kan daardoor een te beperkt 
beeld geven. 

In bovengenoemde cijfers is geen rekening gehouden met vennootschapsbelas-
ting. In het rapport van de Europese Commissie Taxation Trends in the EU is, 
zo zagen wij, vermeld dat in Nederland de impliciete belastingdruk op kapitaal 
is gedaald van 19,7% in 1995 naar 14,4% in 2016.115 Deze druk moet vervolgens 
worden toegerekend aan particulieren. Wijtvliet concludeert in zijn onderzoek 
dat de vennootschapsbelasting voor 30% tot 60% wordt gedragen door werkne-
mers en voor 40% tot 70% door eigenaren van kapitaal. Aandelen zijn voor 65% 
eigendom van de 10% meestvermogenden. Een verlaging van de vennootschaps-
belasting komt dus vooral ten goede aan de hogere inkomens voor zover de ven-
nootschapsbelasting wordt gedragen door de eigenaren van kapitaal.116 

4.2.4 Het maatschappelijk perspectief van de inkomens- en vermogensverdeling 
Wij zagen dat het moeilijk is te bepalen op welke wijze de belastingdruk is ver-
deeld over de individuele belastingplichten en deze onderling te vergelijken. In 
het derde perspectief wordt daarom de uiteindelijke inkomens- en vermogens als 
maatstaf genoemd. Als een breed welvaartsbegrip wordt gehanteerd is dit ook 
een beter uitgangspunt en zou er zelfs voor gekozen kunnen worden het subjec-
tieve welbevinden te meten.117 

114  Het 40e inkomenspercentiel heeft een bruto huishoudinkomen van Ő 47.000 en een mediane 
belastingdruk van 37,8%. In dat percentiel ervaart 10% van de huishoudens een belastingdruk 
van 21,4% of minder en 10% een belastingdruk van 50% of meer. Zie C.L.J. Caminada, Keuzes 
voor een beter belastingstelsel 2.0., TvOF, jaargang 47, 2015, nummer 1. Wim Drees Stichting voor 
Openbare Financiën. 
115  Taxation trends in the European Union, 2018 edition. p. 47-52.
116  Laurens W.D. Wijtvliet, The Tax Tectonics. Well-being and Wealth Inequality in relation to a 
Shift in the Mix from Direct to Indirect Taxes, Volume 2 of 2, Tilburg University, 2018 (hierna: 
Wijtvliet 2018), p. 604.
117  Wijtvliet 2018, p. 605. Een voorbeeld is de persoonlijke Welzijnsindex die jaarlijks door het CBS 
wordt opgesteld (nieuwsbericht CBS 25 juli 2018).

Empirische resultaten over de inkomens- en vermogensverdeling

Inkomensongelijkheid
Het WRR rapport “Hoe ongelijk is Nederland”118 bevat veel informatie over de inko-
mens- en vermogensongelijkheid in Nederland. 119 De mate van ongelijkheid van de 
inkomens- en vermogensverdeling kan op verschillende manieren worden weerge-
geven, namelijk door de Gini-coëfficiënt, de Theil-coëfficiënt en door andere maat-
staven, zoals de verhouding tussen de meest- en minstverdienende werknemer. 

De Gini-coëfficient zegt vooral veel over het midden in de inkomensverdeling, 
maar minder over de boven- en onderkant. De verzorgingsstaat heeft veel invloed 
op de Gini-coëfficiënt. Deze daalt van 0,57 naar 0,33 (1 betekent dat één per-
soon al het inkomen heeft en bij 0 verdient iedereen evenveel). In de Verenigde 
Staten daalt deze van 0,57 naar 0,42, waarmee het effect van belastingen en 
sociale zekerheid wordt geïllustreerd. In de Miljoenennota 2018120 is ook de Gini-
coëfficiënt (0,29) en 0,56 voor het primaire inkomen vermeld en in perspectief 
geplaatst met een aantal OESO landen. Er zijn geen gegevens opgenomen over 
de vermogensongelijkheid. In de Macro Economische Verkenning zijn de inko-
mensgegevens meer in perspectief geplaatst door verschillende maten te gebrui-
ken.121

De WRR concludeert dat naast de Gini-scores ook aandacht moet worden geschon-
ken aan andere maten van ongelijkheid, zoals verhoudingen tussen inkomensgroe-
pen. De WRR spreekt over de tektoniek van de inkomensverdeling om aan te geven 
dat in de inkomensverdeling belangrijke verschuivingen en trends liggen die alleen 
bij een diepere analyse zichtbaar worden. De Gini-scores alleen zijn daarom niet 
toereikend om ongelijkheid te meten. Een nationaal ongelijkheidscijfer ziet te gemak-
kelijk verschuivingen die onder het oppervlakte plaatsvinden, over het hoofd.122 In het 
beleid gaat bovendien te veel aandacht uit naar het gestandaardiseerde inkomen (dat  
 
 
118  WRR 2014.
119  Zie ook CPB Achtergronddocument 16 maart 2015, Het financieel vermogen in box 3: verdeling 
en belasting, Erik Floor, Stefan Groot en Arjan Lejour
120  Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775, nr. 1, blz. 35. 
121  Marco Economische Verkenning 2018, CPB, p. 61.
122  Wiemer Salverda, De tektoniek van de inkomensongelijkheid in Nederland, blz. 39. In: WRR, 
2014.
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heeft niets te maken met het belastbare inkomen). 123 

Afsluitend merk ik op dat tussen economen (uiteraard) verschil van inzicht 
bestaat over het aandeel van de topinkomens in het totale inkomen. Ik laat die 
discussie hier verder rusten.124 

Vermogensongelijkheid 

De vermogensongelijkheid in Nederland is relatief groot. Van Bavel berekent een 
Gini-coëfficiënt van 0,8.125 Volgens Kooiman en Lejour126 hadden de tien pro-
cent meest vermogende huishoudens in 2013 66% van het totale vermogen in 
handen. De top 1% bezat 27% en de top 0,1% bezat circa 10% in 2013. De Gini-
coëfficiënt bedroeg circa 0,90 in 2013.

Een probleem van de statistieken is dat een deel van het vermogen niet zichtbaar 
is omdat het niet geregistreerd is. Zucman schat dat wereldwijd 6.100 miljard 
vermogen niet wordt opgegeven.127 10% van dat vermogen is afkomstig uit 
Europa.128 Ook Van Bavel129 signaleert dat de zeer vermogenden afwezig, of sterk 
ondervertegenwoordigd, zijn in de statistieken. Hij trekt deze conclusie op basis 
van een vergelijking van de CBS cijfers met de cijfers die zijn opgenomen in 
andere bronnen, zoals de Quote 500 en het Dutch Wealth Report 2012. Op basis 
van deze cijfers zou de coëfficiënt van 0,8 nog hoger zijn. De rijkste 10% bezit 

123  Het gestandaardiseerde inkomen is een complex resultaat van a) de oorspronkelijke inkomens-
verdeling op de arbeidsmarkt, in onderneming en vermogen; b) inkomensverdeling door inko-
mensoverdrachten en afdracht van belasting en premies, en c) huishoudvorming en -ontwikkeling 
in combinatie met de manier waarop de effecten daarvan worden bepaald. Wiemer Salverda, De 
tektoniek van de inkomensongelijkheid in Nederland, blz. 45. In: WRR, 2014.
124  Zie hierover W. Salverda, Inkomen, herverdeling en huishoudvorming 1977-2011: 35 jaar 
ongelijkheidsgroei in Nederland (http://www.tpedigitaal.nl/assets/static/4_Slaverda-1-2013.pdf, 
TPEdigitiaal 7 (1), blz. 66-94, J. Lukkezen en B. Straat hof, Topinkomensgroei als macrofenomeen 
(http:///www.tpedigitaal.nl/assets/static/2_Lukkenzen-Straathof-1-2013.pdf, TPEdigitaal 7(1), blz. 
119-139 en , Koen Caminada, Kees Goudswaard, Marike Knoef, Belasting aan de top: geen spoor 
van groeiende ongelijkheid, Me Judice (hhtp://www.mejudice.nl), 14 maart 2015.
125  Bas van Bavel, Vermogensongelijkheid in Nederland de vergeten dimensie, blz. 80. In: WRR 
2014. De 0,8 omvat alle vermogensbestanddelen inclusief netto pensioenrechten.
126  T. Kooiman, T en A. Lejour, Vermogensongelijkheid in Nederland 2006–2013, CPB Achter-
grond Document, 2016.
127 Gabriel Zucman, The Hidden Wealth of Nations, The Scourge of Tax Havens, 2015, p. 48.
128  Gabriel Zucman, The Hidden Wealth of Nations, The Scourge of Tax Havens, 2015, p. 53.
129  Bas van Bavel, Hoe ongelijk is Nederland?, p. 80 In: WRR 2014.

 
circa 70% van het vermogen van 1.200 miljard en de rijkste 2% een derde van 
het totale vermogen. Op basis van gecorrigeerde cijfers komt Van Bavel tot een 
40%-aandeel voor de 1% rijksten (DWR 2012). 

In bovengenoemde cijfers van het CBS is het collectief opgebouwde pensioenver-
mogen niet opgenomen. Het pensioenvermogen neemt substantieel toe met het 
inkomen. Pensioenvermogen zal daardoor voor een belangrijk deel toegerekend 
kunnen worden aan mensen met een hoog inkomen uit arbeid. 

Indien voor de vermogensoverzichten gegevens van de belastingdienst worden 
gebruikt, is naast het hierboven genoemde registratieprobleem, een aandachts-
punt dat sommige vermogensbestanddelen fiscaal zijn vrijgesteld (bijvoorbeeld 
kunst of NSW landgoederen) en daarom niet worden meegenomen. Daarnaast 
geldt dat vermogensbestanddelen tegen de fiscale boekwaarde of de kostprijs 
worden opgenomen in plaats van de marktwaarde (bijvoorbeeld ondernemings-
vermogen en box-2-aandelen).

Wij zagen dat op basis van indirecte cijfers uitspraken kunnen worden gedaan 
over het effect van belastingen. Zij beperken in belangrijke mate de inkomens-
ongelijkheid, maar dat effect doet zich veel minder voor bij de vermogensonge-
lijkheid. Er zijn verschillende factoren die dit verschil verklaren, waaronder een 
relatief geringe belasting op kapitaal. 130 De appreciatie van het verschil is een 
politieke afweging.

Tertiaire inkomensverdeling 
Een voorbeeld van een studie die de tertiaire inkomensverdeling als uitgangs-
punt neemt is het rapport van het SCP ‹Profijt van de overheid›. Uit dat onder-
zoek blijkt dat de onderkant en - vooral - de bovenkant van het inkomensspec-
trum het meeste baat hebben bij de voorzieningen van de overheid en de mid-
dengroepen het minst.131 

130  Ten eerste de naoorlogse verzorgingsstaat en pensioenen, waardoor huishoudens relatief 
weinig sparen, het gunstige ondernemingsklimaat en de prijsstijging van huizen en aandelen, 
de toegenomen mobiliteit en liberalisering van kapitaal, waardoor het mogelijk wordt het hoogste 
rendement op te zoeken in de wereld en belasting te ontwijken. Zie Bas van Bavel, Vermogenson-
gelijkheid in Nederland de vergeten dimensie, blz. 86-89. In: WRR 2014.
131  SCP 2014, blz. 29.
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4.2.5 Conclusie
In het kader van mijn onderzoek betreffende de transparantie in de belasting-
heffing heb ik in dit onderdeel een poging gedaan in een kort bestek zicht te 
krijgen op de effecten van het belastingstelsel en de verdeling van de belasting-
druk. Mijn conclusie is dat er veel gegevens en onderzoekresultaten beschikbaar 
zijn. De informatie is echter verspreid over verschillende bronnen, is fragmen-
tarisch en de onderzoekresultaten zijn moeilijk te vergelijken. Gegevens uit de 
aangiften van ondernemingen zijn vertrouwelijk. Het is daardoor moeilijk om 
kwantitatieve analyses te maken van fiscale maatregelen in de vennootschapsbe-
lasting. 

Kortom, een integraal overzicht van de effecten van het fiscale stelsel op de 
verdeling van de belastingdruk ontbreekt. Zelfs indien een dieperliggend pro-
bleem, zoals de economische afwenteling van belastingen wordt genegeerd, is 
het al moeilijk een beeld te vormen van de verdeling van de belastingdruk. Wij 
zagen dat deze effecten gemeten kunnen worden op verschillende niveaus. Ik 
wil benadrukken dat in dat kader ook het micro-perspectief van belang is. Bij 
rechtvaardigheidsanalyses zijn juist op dat niveau de verschillen gevoelig en 
daarom beleidsmatig van belang.132 Vanwege de grote diversiteit tussen de belas-
tingplichtigen en de vele factoren die de belastingdruk van belastingplichtige 
beïnvloeden, zijn deze echter het moeilijks systematisch weer te geven. 

132  Zie Peter Dietsch, Show me the money: the case for income transparency, Journal of Social 
Philosophy, Vol. 37, no. 2, Summer 2006, (hierna: Dietsch 2006), p. 197-213.
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5. 

Is het wenselijk dat meer 

over de belastingheffing 

van ondernemingen wordt 

gerapporteerd? 

5.1  Algemeen

De vraag in dit onderdeel is erop gericht te onderzoeken of het wenselijk is dat 
meer informatie beschikbaar komt over de belastingheffing van ondernemin-
gen. Er zijn verschillende argumenten die daarvoor pleiten.

Argument 1: Versterking van de inspectie en compliance
In de eerste plaats kan door versterking van de transparantie ook het publiek 
worden ingeschakeld bij de beoordeling van de informatie. De inspectiefunctie 
van de belastingdienst wordt zodoende ondersteund. Het publiek kan tegelijker-
tijd ook beoordelen of de belastingdienst zijn werk naar behoren doet en of er 
geen fiscale privileges worden verstrekt. De media en ngo’s spelen daarbij een 
belangrijke rol. Zij kunnen informatie aandragen (zie Luxleaks, Panama Papers, 
Paradise Papers en Wikileaks), maar spelen ook een aanzienlijke rol bij het ana-
lyseren van informatie. Omdat burgers daar doorgaans niet zelf toe in staat zijn, 
vormen de media de publieke opinie. Hierbij moet uiteraard in het oog worden 
gehouden dat media in die taakopvatting ook eigen belangen kunnen hebben.133 

Argument 2: Verantwoording leidt tot legitimiteit en terughoudendheid 
In de tweede plaats ondersteunt een uitgebreide rapportage de verantwoordings-
functie van ondernemingen. Ondernemingen moeten verantwoording afleggen 
over hun fiscale strategie en deze bespreken met hun stakeholders.134 Het gaat 
daarbij niet alleen om het afleggen van de verantwoording als zodanig, maar 
ook de toelichting op de onderliggende motieven van het ondernemingsbeleid is 
van belang en de terugkoppeling over de mate waarin de gevolgde strategie door 
de stakeholders wordt geapprecieerd.135 Ondernemingen moeten laten zien dat 
zij willen bijdragen aan de bekostiging van de publieke goederen en diensten 
en geen free rider zijn.136 De idee is dat zij daardoor ook terughoudender zullen 
opereren in het benutten van fiscale ontwijkingsmogelijkheden. Dit is een 

133  Zie hierover Sjoerd Douma, Miscommunication and distrust in the international tax debate, 
Wolters Kluwer, 2018 (hierna: Douma 2018).
134  Hans J.M. Gribnau and Ave-Geidi Jallai, Good Tax Governance: A matter of Moral Responsibil-
ity and Transparency, Nordic Tax Journal, 2017; 1:70-88, p. 76.
135  P.C. Godfrey, The relationship between corporate philanthropy and shareholder wealth: A risk 
management perspective. Academy of Management Review, 89(3), p. 991-1023.
136  Hans J.M. Gribnau and Ave-Geidi Jallai, Good Tax Governance: A matter of Moral Responsibil-
ity and Transparency, Nordic Tax Journal, 2017; 1:70-88, p. 78.
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belangrijke claim die ik in het volgende onderdeel nog nader zal onderzoeken. 
Bovendien kan betoogd worden dat bepaalde stakeholders, zoals werknemers 
en aandeelhouders, recht hebben op de informatie omdat zij dan beter geïnfor-
meerd beslissingen kunnen nemen.

Een aantal stakeholders verwacht dat ondernemingen zich ook verantwoorden 
over belastingen.137 Hierbij maak ik wel de kanttekening dat de visies van ngo’s 
niet noodzakelijkerwijs hoeven overeen te stemmen met de opvattingen in de 
samenleving. Tegelijkertijd kunnen door de acties van ngo’s wel onderwerpen 
op de bestuursagenda’s komen en de gangbare opvattingen in de maatschappij 
veranderen. Vertrouwen in ondernemingen kan afnemen als ondernemingen 
niet snel genoeg reageren op veranderde maatschappelijke normen. Dat kan ook 
belastingen betreffen.138

In het Henley-report zijn verschillende opvattingen van ondernemingen en 
ngo’s naast elkaar gezet139. Ik behandel er hier twee.

Vraag A: wordt belasting rechtvaardig geheven van ondernemingen? 

NGO’s stellen:
“At the moment, tax payments are seen to bear little relation to size/capacity or loca-
tion of business. Companies should contribute in relation to size and capacity, and to 
where they operate.”

Ondernemingen stellen daarentegen:
“Overall, the tax system seems fair and progressive in comparison to international 
norms. General view is that companies pay according to the law. However, in situati-
ons of complexity and lack of clarity, players will try to maximize own benefit. Tax 
payments should be viewed relative to other comparable companies (not relative to  
outside of the norm group). There should be more legal clarity. Companies find it 

137  Chris Brooks, Carola Hillenbrand, Kevin Guy Money, What Do Stakeholders Expect from Cor-
porations When It Comes to Paying Tax? Corporate Reputation and Optimal Tax Planning, March 
2015, Henley Business School.
138  Rebuilding trust in business, Centre for Corporate Reputation, Said Business School & Univer-
sity of Oxford. p. 4.
139  Deze opvattingen zijn ontleend aan het artikel van Carola Hillenbrand, Kevin Guy Money, 
Chris Brooks en Nicole Tovstiga, Corporate tax: What Do Stakeholders Expect?, J. Bus Ethics, 
published online: 13 November 2017.

difficult to be held account if rules are complex or allow ambiguity.”. 

Vraag B: hoe beoordeelt u de transparantie van ondernemingen?

NGO’s verklaren:  
 “perceive businesses to operate behind closed doors’’ en “Business should openly dis-
close and share information with society stakeholders; transparency needs to increase 
and more information needs to be disclosed, with verification by third parties”. 

Ondernemingen verklaren echter:
“Business tries to disclose, but believe that many issues are too complex for community 
groups to understand. However, there’s acknowledgement that existing communica-
tion could be improved. Not necessarily more transparency required, just better access 
and better communication of current information desires (i.e. better explanation of 
tax payments and why companies engage in the strategies they do.” 

Ondernemingen vinden dat zij vooral met de overheid moeten overleggen over 
fiscale beleidsthema’s en betrokken moeten zijn bij het ontwerpen van nieuwe 
regelingen. Ngo’s vinden dat ondernemingen met een brede groep van stake-
holders de dialoog zouden moeten aangaan en zich meer moeten houden aan 
de bedoelingen van de wet. Ondernemingen zouden bovendien beter moeten 
luisteren naar hun wensen. In plaats van het standpunt van ondernemingen nog 
een keer uit te leggen, zouden zij een transparante dialoog moeten aangaan.

Argument 3: Een betere democratische discussie 
In derde plaats is de idee dat een (openbare) discussie op basis van transparan-
te informatiestromen leidt tot een beter en rechtvaardiger belastingsysteem. 
De deelnemers aan een dergelijk debat hebben immers deugdelijke informatie 
nodig om de rechtvaardigheid van het geldende systeem te kunnen beoordelen.140 
Dit vergt volgens Dietsch dat op microniveau de inkomensverschillen met elkaar 
moeten kunnen worden vergeleken om te bepalen of de verdeling rechtvaardig 
is.141 Betoogd kan worden dat een openbare uitwisseling van ideeën en argu-
menten leidt tot een rechtvaardiger systeem. Een reden daarvoor is dat door de 
openbare discussie beter wordt voldaan aan de eisen van procedurele rechtvaar-

140  Joshua D. Blank, The timing of tax transparency, Southern California Law Review, Vol. 
90:449, p. 449-528, p. 453. (hierna: Blank 2016).
141  Dietsch 2006 p, 206.
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digheid. Tegelijkertijd kan door de uitwisseling van standpunten meer begrip 
ontstaan voor de verschillende posities en kunnen de opvattingen over wat recht-
vaardig is veranderen.142 Die ontwikkeling is ook voelbaar in het huidige debat 
over belastingen dat het niet langer beperkt is tot een debat tussen specialisten, 
maar uitgegroeid is tot een maatschappelijke discussie.143 

Daarin ligt meteen ook een risico. Het belastingstelsel is heel complex en om 
zinnige uitspraken te kunnen doen over de belastingdruk zullen altijd inschat-
tingen van belastingeffecten moeten worden gemaakt. Deze inschattingen verei-
sen grote kennis van samenhangen. Ook moeten voor de effectmeting adequate 
maatstaven worden gekozen. Wij zagen dat de gekozen maatstaven significante 
invloed kunnen hebben op de uiteindelijke uitkomsten over de verdeling van de 
belastingdruk en zodoende een bron van controverse kunnen zijn. Het gevaar 
kan zijn dat informatie uit haar context wordt getrokken om te worden gebruikt 
voor de eigen politieke agenda of belangenbehartiging. Framing speelt een 
belangrijke rol bij oordeelsvorming waardoor meer informatie niet altijd leidt tot 
een verandering van opvattingen.144 De media spelen bij deze oordeelsvorming 
een belangrijke rol.145 Ook moet er vertrouwen bestaan in de mogelijkheden om 
over belastingen een goede publieke discussie te kunnen voeren.146 Het zou 
interessant zijn om samen met politicologen te onderzoeken op welke wijze het 
debat over belastingen goed en wellicht beter gevoerd kan worden.

5.2 Leidt openbaarheid tot minder tax planning?

5.2.1 Theoretische analyse 
De idee is dat negatieve publiciteit een groot risico is voor de reputatie van een 
onderneming en daarom openbaarheid over belastingen leidt tot minder (agres-

142  Dietsch 2006, p. 198-204.
143  Kevin Holland, Sarah Lindop and Fatimah Zainudin, Tax Avoidance: A threat to corporate legi-
timacy? An Examination of Companies’ Financial and CSR Reports, British Tax Review 2016/310.
144  Zie hierover de resultaten van een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk naar de opvattingen 
over de wealth tax. Rajiv Prabhakar, Andy Lymer and Karen Rowlingson, Does information about 
wealth inequality and inheritance taks raise public support for the wealth taxes? Evidence from a 
UK Survey, p. 335-354. In: Peeters, Gribnau en Badisco 2017.
145  Zie Douma 2018.
146  David van Reybrouck, Tegen verkiezingen, De Bezige Bij, Amsterdam, 2014 betoogt dat onder 
de juiste condities ook ingewikkelde onderwerpen in een publiek debat goed besproken kunnen 
worden en de bevolking daarover direct geconsulteerd kan worden.

sieve) tax planning. Deze premisse is echter niet onomstreden.147 In verband met 
de publicatie van agressieve tax planningsstructuren maakt Joshua Blank de vol-
gende kanttekeningen:

1.  Openbaarmaking van agressieve tax planning door ondernemingen heeft 
niet tot gevolg dat een onderneming wordt uitgesloten (dat wil zeggen dat 
investeerders de aandelen verkopen of consumenten stoppen met kopen).

2.  Publicatie kan een onbedoeld positief signaal zijn voor kortetermijnbeleg-
gers met een hoger risicoprofiel. Ondernemingen die agressieve taxplan-
ningstechnieken gebruiken omdat zij hun nettowinst trachten te verhogen, 
kunnen voor bepaalde beleggers juist aantrekkelijk zijn.

3.  Andere belastingplichtigen kunnen reageren door zelf ook minder belasting 
te gaan betalen via tax planning. Zeker indien bekende belastingplichtigen 
met een goede reputatie tax planning gebruiken, kan dit worden gezien als 
meer geaccepteerd en minder riskant. Daarnaast kan dit gedrag worden 
verklaard op grond van de wederkerigheidstheorie. Burgers zijn bereid bij 
te dragen aan de collectieve middelen als anderen dat ook doen. Als ande-
ren niet bijdragen, dan verlagen ook zij hun bijdrage. Bovendien zouden 
voorzichtige belastingplichtigen de indruk kunnen krijgen dat de belasting-
dienst niet in staat is belastingontwijking aan te pakken en daardoor gemo-
tiveerd kunnen worden om zelf ook tot taxplanning over te gaan. 

4.  Openbaarmaking kan leiden tot overdisclosure van informatie, omdat 
het dan in die overvloed juist moeilijker wordt voor de belastingdienst en 
het publiek het gebruik van tax planning te ontdekken. Dat schijnt in de 
Verenigde Staten regelmatig voor te komen in reactie op tax shelter disclosure 
rules. 

5.  Tot slot kan publicatie van tax planning tot gevolg hebben dat ondernemin-
gen eerder kiezen voor de gang naar de rechter. De achterliggende gedachte 
is dat als zij de procedure winnen het eenvoudiger uit te leggen is dat niets 
mis was met deze vorm van tax planning. Door de openbaarheid kunnen 
ondernemingen minder bereid zijn nog een deal te sluiten met de belas-
tingdienst, omdat de publicitaire schade al geleden is. De gedachte van die 
ondernemingen moet dan ook zijn dat de negatieve publiciteit, wanneer de 
procedure verloren gaat, niet meer zoveel extra schade aanricht. 

147  Joshua D. Blank, What’s Wrong With Shaming Corporate Tax Abuse, http://sssrn.com/ab-
stract=1365888 (hierna: Blank 2009).
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Het argument dat openbaarheid van informatie de tax compliance versterkt, gaat 
uit van de gedachte dat ondernemingen negatieve publiciteit omtrent hun fiscale 
positie die hun reputatie kan aantasten, willen vermijden en daarom hun beleid 
zullen aanpassen.148 Of dat realistisch is, zal echter afhangen van de gevoelig-
heid van een onderneming voor publieke druk. Ondernemingen die afhankelijk 
zijn van de consumenten of de overheid zullen naar verwachting sneller hun 
gedrag aanpassen naar aanleiding van negatieve publiciteit. In de literatuur149 
wordt erop gewezen dat dit effect afhankelijk is van de sociale responsiviteit 
van de onderneming en de mate waarin sancties aansluiten bij de belangen van 
de maatschappelijke omgeving. Sommige overtredingen zetten het proces van 
maatschappelijke controle echter niet of nauwelijks in werking. De werking van 
een sanctie is dus sterk afhankelijk van de vraag hoe zwaar de maatschappij aan 
de desbetreffende overtreding tilt.150 De negatieve effecten van een boete op de 
marktwaarde van een onderneming doen zich bijvoorbeeld vooral voor in het 
geval een boete is opgelegd voor misconduct van handelspartners waaronder 
klanten. Het effect van een gepubliceerde boete was niet zichtbaar in gevallen 
waarin boetes waren opgelegd zonder dat handelspartners direct waren bena-
deeld, zoals bij het schenden van maatschappelijke doelen zoals de bestrijding 
van witwassen.151 Bovendien, zo zagen wij, kunnen investeerders negatieve 
publiciteit over belastingen verschillend interpreteren. Hanlon en Slemrod152 
onderscheiden de volgende interpretatiemogelijkheden:

1.  dat de onderneming fiscaal scherp aan de wind vaart;
2.  dat een positie wordt bestreden door de belastingdienst en als gevolg daar-

van het risico bestaat van navorderingen en boetes;
3.  dat een positie is verloren waardoor belastingvoordelen niet meer gereali-

seerd kunnen worden;
4.  dat de onderneming iedereen bedriegt; of 
5.  dat de onderneming op fiscaal gebied niet in control is, omdat zij een ver-

148  Judith Freedman and John Vella, Finance Act 2016 notes: section 161 and Schedule 19: large 
business: tax strategies and sanctions for persistently uncooperative behaviour: further commen-
tary, British Tax Review, 2016, p. 655.
149  C.G. van Wingerde, De afschrikking voorbij, WLP, Nijmegen, 2012, blz. 314. Geciteerd door De 
Vries 2016.
150  De Vries 2016, blz. 17.
151  J. Armour, C. Meyer en A. Polo, Regulatory Sanctions and Reputational Damage in Financial 
Markets, 28-12-2011.
152  Michelle Hanlon en Joel Slemrod, What does Tax Agressiveness Signal?, January 23, 2007, p. 
11-12 (hierna: Hanlon en Slemrod 2007).

keerde inschatting heeft gemaakt van de kansen dat de fiscale opzet zou 
slagen.153

De reactie van de investeerder zal afhangen van zijn eigen interpretatie. Het is 
dus geenszins evident dat belastingontwijking leidt tot lagere beurskoersen. De 
vraag is vervolgens hoe bovengenoemde theoretische redeneringen zich vertalen 
in de praktijk.

5.2.2 Gevolgen van negatieve publiciteit: empirische resultaten
In dit onderdeel zal ik nader aandacht besteden aan relevante empirische onder-
zoeken over de effecten van negatieve publiciteit. Het belangrijkste anekdotisch 
bewijs dat vaak wordt aangevoerd voor een relatie tussen negatieve publiciteit en 
een aanpassing van belastingstrategie is Starbucks. Dat heeft naar aanleiding 
van negatieve publiciteit een extra bedrag aan belasting betaald. De onderzoeken 
laten echter een gemengd beeld zien. Michelle Hanlon en Joel Slemrod154 con-
cluderen dat aandelenkoersen licht reageren op negatieve publiciteit naar aan-
leiding van belastingontwijking, maar veel minder dan in het geval van ‘major 
accounting mishaps’. De negatieve reactie is groter voor ondernemingen die 
actief zijn in de retailsector. 

Hardeck en Hertl155 vinden ook aanwijzingen dat mediaberichten over agressieve 
belastingstructuren de corporate reputation kunnen beïnvloeden en dat consu- 
menten ondernemingen kunnen straffen met een lagere bereidheid voor de pro-
ducten te betalen.

Austin en Wilson156 hebben aanwijzingen gevonden dat de dreiging van reputa-
tieschade leidt tot minder belastingvermijding door ondernemingen met waar-
devolle merken. Dyreng e.a. vinden bewijs dat UK-ondernemingen als gevolg 
van negatieve aandacht door een petitie van Action Aid International over de 
naleving van de verplichting een volledige lijst van dochterondernemingen te 
publiceren, hun gedrag aanpassen. Ondernemingen die verplicht waren te publi-
ceren welke dochterondernemingen zij hadden, verminderden hun belastingont-

153  Hanlon en Slemrod 2007 p. 11-12
154  Hanlon en Slemrod 2007, p. 1-53, p. 34-35. 
155  I. Hardeck en R. Hertl, Consumer reactions to corporate tax strategies: Effects on corporate 
reputation and purchasing behavior, Journal of Business Ethics, 2014, 123 (2), p. 309-326.
156  C.R. Austin and R. Wilson, Are reputational costs a determinant of tax avoidance? University of 
Iowa working paper, 2015.
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wijking en het gebruik van belastingparadijzen in verhouding met ondernemin-
gen die al een volledige lijst publiceerden157. Dat effect deed zich met name voor 
bij ondernemingen die actief zijn in een ‘political sensitive area’. Er is echter 
weinig bewijs dat US-ondernemingen hun beleid aanpassen, zelfs indien zij 
ervan beschuldigd worden gebruik te maken van tax shelters.158 

Uit het Henley-report159 volgt dat aandelenkoersen niet negatief worden beïn-
vloed door agressieve tax planning. Ook niet als de onderneming negatieve 
publiciteit krijgt in verband met haar belastingstrategie. Investeerders kijken 
naar het directe rendement. Zolang dat niet geraakt wordt, lijken zij zich over 
die publiciteit minder zorgen te maken. 

Familiebedrijven blijken er in het algemeen een minder agressieve tax planning 
op na te houden.160 Dit wordt verklaard doordat een familieonderneming meer 
gericht is op de langere termijn. Aangezien families langdurig aandeelhouder 
blijven, zullen zij het risico van fiscale planning mijden en dit voor rekening 
laten van de kortetermijnbeleggers die minder afkerig zijn van riskante fiscale 
strategieën. Een bijkomend, en misschien als groter ervaren risico, is het besef 
dat reputatieschade niet alleen de onderneming raakt, maar ook de goede naam 
van de familie.

Negatieve publiciteit over het fiscale beleid van een onderneming leidt niet tot 
een toename van het aantal en kwaliteit van de tax disclosures in de jaarreke-
ning. 161 Belastingen lijken daarmee af te wijken van andere beleidsterreinen die 
vallen binnen het corporate social responsibility domein van een onderneming. 

157  S. Dyreng, J. Hoopes en J. Wilde, Public Pressure and corporate tax behavior, November 19, 
2015. 
158  J. Gallemore, E. Maydew en J. Thornnock, The reputational cost of tax avoidance, Contempo-
rary Accounting Research, 2014, 31 (4), p. 1103-1133 en M. Hanlon en J. Slemrod, What does tax 
aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement, 
Journal of public Economics, 2009, 93 (1-2), p. 126-141.
159  Chris Brooks, Carola Hillenbrand, Kevin Guy Money, What Do Stakeholders Expect from Cor-
porations When It Comes to Paying Tax: Corporate Reputation and Optimal Tax Planning, March 
2015, Henley Business School?, p. 77-78.
160  Suzanne Landrey, Manon Deslandes en Anne Fortin, Tax Aggressiveness, Corporate Social 
Responsibility and ownership structure, Journal of Accounting, Ethics & Public Policy, Volume 14, 
No. 3 (2013).
161  Sooijin Lee, News Media Coverage of Corporate Tax Avoidance and Corporate Tax Reporting, 
SWU International Taxation Research Paper Series, No. 2015-16, p. 22.

De onderzoekers162 suggereren dat ondernemingen hun fiscale reserves verla-
gen om minder aandacht te trekken van de pers, maar niet hun tax avoidance 
strategy aanpassen. Zij concluderen dat ondernemingen na negatieve publiciteit 
minder transparant zijn: ‘that firms’ income tax footnotes contain more passive and 
ambiguous words after negative media articles, suggesting a decrease in the quality of 
firms’ income tax disclosures’. 

De resultaten laten zien dat de reacties op negatieve publiciteit beperkt en van 
korte duur zijn. Het verschil in reactie kan te maken hebben met de politieke en 
sociale cultuur waarin de ondernemingen actief zijn. Een gebrek aan publieke 
reactie zou ermee te maken kunnen hebben dat het publiek de schending van 
de norm of overtreding niet belangrijk genoeg vindt. Ngo’s leggen een direct 
verband tussen de publieke dienstverlening en het niet-betalen van belastingen, 
waardoor het negatieve effect van tax planning voor het grote publiek duidelijk 
wordt gemaakt.163 De impact van de normschending op de eigen positie van de 
burger wordt daardoor duidelijker. De media besteden ook regelmatig aandacht 
aan internationale belastingvlucht, zodat het niet voor de hand ligt dat het 
publiek niet op de hoogte is. Consumenten en investeerders worden echter over-
laden met informatie. Nieuws over belastingen is maar een van de vele elemen-
ten die de reputatie van een onderneming bepalen en door de analisten moeten 
worden meegenomen. Grote ondernemingen zullen veelal al weer snel om ande-
re redenen in de publiciteit komen. Hoe lang beklijft dan de negatieve publiciteit 
over belastingen? 

Ook consumenten lijken niet snel of langdurig hun koopgedrag aan te passen 
naar aanleiding van negatieve publiciteit over belastingen. Terecht signaleerde 
Reich164 een verschil in politieke opvattingen die een burger heeft en zijn gedrag 
als consument. De consumenten hebben meer macht gekregen, maar als burger 
macht ingeleverd doordat zij zich te veel laten leiden door hun eigen consumen-
tisme. Maxim Februari spreekt in dit verband over de ‘moraalelasticiteit’ van 
consumenten: hoeveel verandert de vraag bij een verbetering of verslechtering 

162  Shannon Chen, Kathleen Powers and Bridget Stomberg, Examining the role of the media in 
influencing corporate tax avoidance and disclosure, September 1, 2015, p. 4-6.
163  Joshua D. Blank, What’s Wrong With Shaming Corporate Tax Abuse, http://sssrn.com/ab-
stract=1365888.
164  Robert B. Reich, Superkapitalisme, Uitgeverij Business Contact, 2007, blz. 134.
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van de productieomstandigheden?165 Ethische afwegingen over belastingen 
spelen blijkbaar maar een beperkte rol. Dat zou kunnen worden verklaard door 
het feit dat ook het publiek tax planning ziet als een geaccepteerd spel. Shaming 
door de overheid en ngo’s zou echter de acceptatie van tax planning door het 
publiek kunnen verminderen en daarmee de claim van de overheid en ngo’s 
legitimeren dat sprake is van onrechtvaardige tax planning. 

Hoewel de reacties van beleggers en consumenten beperkt lijken, zijn onderne-
mingen wel meer bezorgd over de media-aandacht voor en de publieke perceptie 
van hun fiscale strategie.166 42% van de ondernemingen hebben de manier waar-
op zij communiceren over belastingen aangepast vanwege zorgen over hun repu-
tatie.167 Overwegingen met betrekking tot de reputatie beïnvloeden de beslissin-
gen van managers met betrekking tot belastingontwijking.168

5.3  Argumenten tegen transparantie door ondernemingen over  
  belastingen

Wij zagen dat transparantie niet uitsluitend positieve effecten heeft. Aan de 
transparantie van ondernemingen over hun belastingen kunnen ook nadelen 
verbonden zijn.

In de eerste plaats wordt betoogd dat openbaarheid het concurrentievermogen 
van ondernemingen kan aantasten. Dat zou kunnen spelen indien de rapporta-
geverplichtingen alleen voor ondernemingen in bepaalde regio’s, zoals de lidsta-
ten van de EU, gelden. 

In de tweede plaats is er een risico dat een onderneming, of het bedrijfsleven in 
het algemeen, reputatieschade oploopt als gevolg van onjuiste of tendentieuze 
berichtgeving naar aanleiding van de gegeven ruimte aan transparantie. Het 

165  Zie maximfebruari.nl/#1
166  17th Annual global CEO survey: Tax strategy, corporate reputation and a changing internation-
al tax system, PwC, 2014, The annual Bridging the divide, Highlights from the 2014 tax risk and 
controversy survey, EY, 2014 en Taxand global survey 2015, Caught in the crossfire: MNCs prepare 
for the post-BEPS world, 2015, Taxand.
167  Bridging the divide, Highlights from the 2014 tax risk and controversy survey, EY, 2014.
168  J. Graham, M. Hanlon, T. Shelvin and N. Shroff, Incentives for tax planning and avoidance: 
Evidence from the field, The accounting Review 2014 89 (3), p. 991-1023.

publiek zal moeten begrijpen dat belastingen een rol kunnen spelen bij het 
nemen van bedrijfsbeslissingen.169 Een probleem is dat belastingen complex zijn 
en in het bijzonder de belastingstructuur van een internationale onderneming. 
Of, zoals ook wel wordt opgemerkt: “Corporate tax is different from other manage-
rial issues in a number of ways, most importantly: blurred boundaries between what 
is voluntary and mandatory, a lack of transparency and communication by many  
business, and a sense of perceived unfairness felt by many in society. As such, a dialo-
gue between business and society on issues related to corporate tax needs to be facili-
tated and conducted in a sensitive and appreciative manner”.170 Een risico is dat als 
conclusies en opvattingen zich genesteld hebben in het collectieve geheugen het 
moeilijk om ze daar weer uit te krijgen.171

In de derde plaats is een probleem dat er tussen financiële autoriteiten, de over-
heid en belastingadvieskantoren interpretatieverschillen over de feiten ontstaan. 172  

Bovendien krijgt de feitelijke informatie pas betekenis indien ze in een context 
wordt geplaatst doordat de belastingpositie wordt vergeleken met andere belas-
tingplichtigen of met een norm die de rechtvaardige belastingdruk represen-
teert. Een dergelijke norm - anders dan de wettelijke norm - is er echter niet. Er 
is geen overeenstemming over de principes op grond waarvan een internatio-
nale onderneming belasting moet betalen (fair share). Ave-Geidi Jallai en Hans 
Gribnau betogen daarom dat slechts vastgesteld kan worden welke ‘tax policy 
evidently qualifies as corporate tax irresponsible’.173 

Eventueel zou voor de vaststelling van de ‘fair share-norm’ een alternatieve 
grondslag kunnen worden gedefinieerd die niet uitgaat van de fiscale winst, 
maar van andere criteria dan de fiscale winst die eenvoudiger zichtbaar en 

169  Hans J.L.M. Gribnau and Ave-Geidi Jallai, Good Tax Governance: A Matter of Moral Responsi-
bility and Transparency, Nordic Tax Journal, 2017; 1:70-88, p. 77.
170  Carola Hillenbrand, Kevin Guy Money, Chris Brooks and Nicole Tovstiga, Corporate tax: What 
Do Stakeholders Expect? Journal of Business Ethics, 13 November 2017 (hierna: Hillenbrand/Mon-
ey/Brooks/Tovstiga).
171  Michael P. Devereux and John Vela, Are we heading towards a corporate tax system fit for the 
21st century?, November 2014, p. 12.
172  Hillenbrand/Money/Brooks/Tovstiga 2017.
173  Ave-Geidi Jallai and Hans J.M. Gribnau, Aggressive Tax Planning and Corporate Social Irre-
sponsibility: Managerial Discretion in the Light of Corporate Governance and Good Tax Gov-
ernance, (February 7, 2018), Tilburg Law School Research Paper, Paper No. 5/2018. Available at 
SSRNL htttps://ssrn.com/abstract = 3119552, p. 20.
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meetbaar zijn, zoals het aantal werknemers, omzet en waarde activa. Deze 
criteria kennen we uiteraard van de CC(C)TB-voorstellen. Vording en Boer174 
gebruikten deze criteria in hun voorstel voor de introductie van een zogenoemde 
‘alternatieve minimumbelasting’ in de vennootschapsbelasting. Indien de 
werkelijke vennootschapsbelasting lager is dan de belasting berekend volgens 
deze alternatieve grondslag, dan moet er worden bijbetaald. Zij stellen een laag 
tarief voor omdat de grondslag breed is en de heffing een bodem moet leggen in 
de vennootschapsbelasting. Mijn belangrijkste bezwaar is dat in die opzet niet 
duidelijk is waarom die alternatieve grondslag wel rechtvaardig zou zijn. Het 
kan echter wel een katalysator vormen voor een meer indringende discussie. 
Grote verschillen tussen de betaalde belasting en de belasting berekend door 
de alternatieve grondslag zullen moeten worden verklaard, maar dan moet de 
alternatieve grondslag wel voldoende legitimiteit hebben. Door het huidige 
debat zouden meer generieke economische normen die legitimiteit kunnen 
verkrijgen. Maar ook op die criteria valt er (veel) af te dingen. Welke normen 
gebruikt kunnen worden zal een van de kernonderwerpen zijn van toekomstig 
onderzoek.

In de vierde plaats moeten ondernemingen worden beschermd tegen ongerecht-
vaardigde heffingsclaims van landen die niet zijn gebaseerd op de wet, maar op 
algemene noties dat, gezien de algemene indicatoren, een onderneming niet vol-
doende belasting betaalt. Ook landen kunnen opportunistisch zijn als het gaat 
om het claimen van heffingsrechten. 
 
In de vijfde plaats is een risico dat informatie door autoritaire regimes kan wor-
den misbruikt voor politieke doeleinden.175 

In de zesde plaats kunnen de administratieve lasten door extra informatiever-
plichtingen worden vergroot. Het verstrekken van CbCR informatie kan lastig 
zijn omdat de bestaande informatiesystemen van ondernemingen niet zijn toe-
gesneden op de informatie die ten behoeve van CbCR moet worden verzameld. 
De gegevens die zijn opgenomen in management rapportage systemen hebben 
een ander oogmerk. Als de informatie geconsolideerd is gaat veel informatie 

174  H. Vording en J. Boer, Fair Share: naar een alternatieve minimumbelasting in de Vpb?, WFR 
2013/1435.
175  Anna Paula Dourado, Fake Tax Transparency? Leaks and Taxpayer Rights, Intertax, 2018 Vol-
ume 46, Issue 2, p. 103.

verloren. Intragroup transacties zijn dan immers niet relevant. De informatie 
die op vennootschappelijk niveau is opgenomen is moeilijk te vergelijken omdat 
deze veelal is gebaseerd op nationale verslaggevingsregels, waardoor de onder-
linge vergelijkbaarheid binnen een concern en tussen ondernemingen lastig is. 
Bovendien volgen de informatiesystemen veelal een business-unit-indeling in 
plaats van een indeling naar regio of land. In vennootschappelijke jaarrekenin-
gen ontbreken meestal ook de werkelijke waarde van activa. De boekwaarde kan 
misleidende informatie geven, bijvoorbeeld indien de kosten van zelfgevormde 
immateriële activa niet worden geactiveerd. In de literatuur176 wordt er daarom 
op gewezen dat standaardisatie en harmonisatie van standaarden nodig is om 
een goede vergelijking mogelijk te maken. Echter geven het feit dat CbCR is 
ingevoerd kan een verhoging van de administratieve lasten nog moeilijk als een 
argument worden gebruik tegen public CbCR. De informatie is dan immers 
toch al verzameld, maar zal hoogstens geselecteerd en beperkt moeten worden. 
Tevens kan een onderneming het wenselijk achten meer toelichting te geven 
voor het publiek om de informatie te begrijpen. Een toelichting die voor belas-
tingautoriteiten minder nodig is.

In de zevende plaats maakt het openbaar maken van belastinggegevens het 
mogelijk om deze informatie te benchmarken. Ondernemingen en hun advi-
seurs zouden daardoor gestimuleerd kunnen worden de belastingen juist te 
verlagen.177 Dat speelt in het bijzonder indien belastingen worden ervaren als 
kosten. 

In de achtste plaats kan transparantie over inkomen en belastingen ook negatie-
ve effecten hebben op de maatschappij. Het zou frustrerend kunnen zijn voor 
personen met een laag inkomen. Zeker indien de maatschappij wordt gedomi-
neerd door meritocratische opvattingen waarin succes, inkomen en vermogen 
worden gezien als de resultante van de eigen verdienste en inspanningen.178 Het 
eigenbelang kan zodoende meer op de voorgrond komen te staan en de produc-
tiviteit kan worden verlaagd omdat degene die vinden dat zij onrechtvaardig wor-
den behandeld, hun inspanningen verminderen. 

176  Maria Theresia Evers, Ina Meier and Christoph Spengel, Country-by-county Reporting: 
Tension between Transparency and Tax Planning, Discussion Paper No. 17-008 htttp://ftp.zew.
de.pub/zew-docs/dp/dp17008.pdf
177  Blank 2016, p. 477-479.
178  Zie daarover: Dick Pels, De economie van de eer, Ambo, 2007.
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Tot slot kan, indien als gevolg van de transparantie blijkt dat bepaalde belasting-
plichtigen niet hun fair share bijdragen en de overheid niet ingrijpt, de gebrekki-
ge handhaving leiden tot een aantasting van de belastingmoraal. Uit speltheore-
tisch onderzoek blijkt dat mensen solidair zijn, maar dat deze houding verdwijnt 
indien er free riders zijn die niet worden gestraft.179  

5.4 Conclusie 

We zagen dat er risico’s zijn verbonden aan versterking van de transparantie over 
belastingen. Toch is het mijns inziens goed als ondernemingen meer rapporte-
ren over de belastingen die zij betalen en er meer informatie beschikbaar komt 
over de verdeling van de belastingdruk. Informatieverplichtingen zijn verdedig-
baar op grond van de verantwoordingsplicht van ondernemingen. Bovendien 
kunnen ze leiden tot meer informatie over de werking van het belastingstelsel 
en de basis leggen voor een meer evenwichtige discussie over een rechtvaardig 
belastingstelsel.180 Dat deze discussie moeilijk kan zijn, lijkt mij geen reden om 
die uit de weg te gaan. Wel is zorgvuldigheid vereist. Hier ligt bij uitstek ook een 
taak voor de wetenschap om deze discussie te faciliteren. 

De slotvraag is thans dan ook welke maatregen genomen kunnen worden om 
de transparantie over de belastingen te vergroten? Daarbij dient in het oog te 
worden gehouden dat belastingplichtigen ook goed beschermd moeten worden 
met betrekking tot hun gerechtvaardigde privacybelangen en dat geborgd is dat 
overheden op een rechtsstatelijke manier belasting heffen.

De discussie over transparantie over de belastingheffing van ondernemingen is 
relevant en lastig. In dit onderdeel onderzoek ik vier voorstellen om de transpa-
rantie te vergroten. 

179  Zie: Ernst Fehr and Simon Gächter, Cooperation and Punishment in Public Goods Experi-
ment, The American Economic Review, p. 980-994. 
180  Zie hierover ook Cees Peters, Improving International Tax Governance, p. 205-234. In Peeters, 
Gribnau en Badisco 2017.
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6. 

Maatregelen om de 

transparantie te vergroten 

6.1  Maatregel 1: Publicatie van de totale belastingafdracht 

De Europese Commissie heeft voorgesteld dat ondernemingen per land inzicht 
moeten geven in de betaalde vennootschapsbelasting. De voorstellen van de 
Europese Commissie richten zich naar mijn mening echter te eenzijdig op de 
vennootschapsbelasting. Indien het doel is vast te stellen of een onderneming 
zijn ‘fair share’ bijdraagt aan de collectieve middelen dan zouden meer belastin-
gen in de beschouwing moeten worden betrokken. De publicatievoorschriften 
voor de extractieve industrie kennen bijvoorbeeld een veel ruimere omschrij-
ving. Dat is logisch omdat de doelstelling van die publicatieverplichting is de 
corruptie te bestrijden. Daarom moeten in die sector alle betalingen aan de over-
heid kenbaar worden gemaakt, zodat beoordeeld kan worden of die ook daadwer-
kelijk in de staatskas zijn gevloeid. Om te bepalen of een onderneming haar fair 
share heeft bijgedragen is een dergelijke ruime benadering evenwel niet nodig. 
Bij een beperktere definitie ontstaan echter wel al snel afbakeningsproblemen. 
Is de jaarlijkse winstafhankelijke vergoeding die een oliemaatschappij moet 
betalen aan de staat om naar gas te mogen boren al dan niet aan te merken als 
een heffing over de winsten die met gaswinning worden behaald? 

Ook de onderscheidslijn tussen belastingen die de onderneming als belasting-
plichtige betaalt en de heffingen waarvoor zij slechts als inhoudingsplichtige 
optreedt, is niet altijd scherp en eenduidig te trekken. De loonbelasting drukt 
juridisch op het loon dat een werknemer toekomt. Economisch is het echter een 
belasting die drukt op de onderneming en deel uitmaakt van de kostprijs.181 De 
loonbelasting moet immers ook betaald worden als er geen winst of omzet wordt 
behaald. Nog genuanceerder ligt het voor bepaalde bronbelastingen op bijvoor-
beeld rente, royalty’s of dividend. Royalty’s en dividend zijn meestal winst- of 
resultaat(omzet) afhankelijk en rente niet. Rente drukt daarmee per definitie 
op het resultaat van de onderneming. Voor de btw ligt dat anders. Een onderne-
mer moet alleen btw afdragen als hij omzet heeft. De belasting drukt juridisch 
en economisch op de afnemer. De ondernemer kan zijn voorbelasting in aftrek 
brengen. Dat is anders indien de ondernemer geen recht heeft op aftrek van 
btw. In dat geval maakt de btw deel uit van de kosten van de onderneming. Ook 
indien belastingen bedrijfseconomisch gezien deel uitmaken van de kosten-

181  Ik ga hier nog voorbij aan de economische complicatie dat belastingen door ondernemingen 
kunnen worden afgewenteld, waardoor het beeld op wie de belasting uiteindelijk drukt nog diffu-
ser wordt.
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structuur van een onderneming dienen zij naar mijn mening te worden vermeld 
als bijdragen aan de overheid. Verdeling van belastingen tussen belastingen 
die op de onderneming drukken en belastingen waarvoor de onderneming als 
inhoudingsplichtige geldt, is arbitrair. Het is daarom verstandig deze belastin-
gen expliciet te specificeren. 

Als het doel is in beeld te brengen hoeveel een onderneming bijdraagt aan de 
bekostiging van de collectieve goederen en diensten, dan is het niet logisch om 
onderscheid te maken tussen rijksbelastingen en lokale belastingen. Bovendien 
is die verdeling in de verschillende landen zeer divers. Ik verwijs bijvoorbeeld 
naar onze Oosterburen die een Gewerbesteuer heffen.182

De belastingen moeten per land worden gespecificeerd. Een complicatie is wel 
dat multinationals business units kennen die niet aan landen en/of rechtsperso-
nen gebonden zijn. De betaling van belastingen per land zal echter – soms wel-
licht schattenderwijze - te achterhalen zijn. 

Om de administratieve lasten te beperken zou een ruime tegemoetkoming kun-
nen worden opgenomen voor activiteiten in jurisdicties die in absolute zin van 
beperkte betekenis zijn. Als een publicatieverplichting per land wordt ingevoerd 
dan moet dat gelden voor alle ondernemingen - van een bepaalde omvang - die 
in de EU actief zijn en niet alleen voor bedrijven die hun hoofdkantoor in de EU 
hebben.

De bezwaren die tegen publieke verantwoording worden aangevoerd zijn dat 
het leidt tot een verhoging van de administratieve lastendruk en dat het risico 
bestaat dat bedrijfsgeheimen openbaar worden. Mijns inziens zijn deze bezwa-
ren echter niet voldoende zwaarwegend. De informatie van ondernemingen die 
openbaar wordt gemaakt betreft vooral financiële gegevens die concurrenten 
ook moeten publiceren als zij de Europese markt betreden. Technologische data 
worden niet openbaar gemaakt. Uiteraard leidt elke extra verantwoording wel tot 
een hogere administratieve druk. 

182  Zie F. Elsweier, Een rechtsvergelijking tussen Nederlandse en Duitse winstbelasting van licha-
men, CenTer, 2018.

Uit een impactonderzoek van PwC183 in opdracht van de Europese Commissie 
blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat invoering van public CbCR negatieve eco-
nomische effecten heeft. Waarschijnlijker is dat deze een beperkt positief effect 
zullen hebben. Wel zou een bezwaar kunnen zijn dat de regeling niet nodig is 
omdat we al CbCR hebben. Wat voegt het public karakter dan nog toe aan de effecti-
viteit van de regeling? Uit onderzoek184 naar het gedrag van U.S.-ondernemingen 
blijkt dat ondernemingen die hun resultaten per regio weergeven een hogere 
effectieve belastingdruk hebben dan ondernemingen die de resultaten niet per 
regio bekend maken. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat het verschil in belas-
tingdruk daalde indien alleen in de aangifte vennootschapsbelasting informatie 
moest worden verstrekt over het vestigingsland van de dochtervennootschapen, 
de activiteiten, activa, resultaten en intragroup transacties (Schedule M). Deze 
informatie komt dus in sterke mate overeen met de informatie die moet worden 
opgenomen in de CbCR. Het feit dat de kans toeneemt dat de belastingdienst 
een onderzoek instelt omdat op basis van de verstrekte informatie er aanwij-
zingen zijn dat de onderneming zich bezighoudt met tax planning, kan al een 
afschrikkende werking hebben.

Indien de tax planning blijft binnen de grenzen van de wet – en mogelijk zelfs 
is afgestemd met de belastingdienst – dan zal de afschrikkende werking van een 
informatieverplichting in de aangifte beperkt zijn. Bij openbaarmaking van de 
informatie zal de onderneming zich echter aan een bredere groep stakeholders 
moeten verantwoorden en dan heeft openbaarmaking mogelijk weer wel een 
remmende werking op tax planning. 

Mijn belangrijkste kritiek op het invoeren van dergelijke publicatieverplichting-
en is dat veelal een goed referentiekader ontbreekt. In het voorstel van de 
Europese Commissie wordt de belastingheffing uiteindelijk gerelateerd aan 
de omzet en het aantal werknemers. Het is echter de vraag of dat de juiste 
maatstaven zijn om de heffingsgrondslag van een onderneming te bepalen. Het 
kan een indicatie vormen dat te weinig wordt afgedragen, maar dat hoeft lang 
niet altijd het geval te zijn. Ondernemingen moeten ook worden beschermd 

183  PwC (2014) General assessment of potential economic consequences of country-by-country 
reporting under CRD IV. Study prepared by PricewaterhouseCoopers for European Commission 
DG Market following the contract 2014/S 102-177729, p. 3.
184  Ole-Kristian Hope, Mark (Shuai) Ma, Wayne B. Thomas, Tax avoidance and geographic earn-
ingsdisclosure, Journal of Accounting and Economics 56 (2013), p. 170-189. 
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tegen ongerechtvaardigde heffingsclaims van landen die niet zijn gebaseerd op 
de wet. Ook landen kunnen opportunistisch zijn als het gaat om het claimen van 
heffingsrechten.  

6.2 Maatregel 2: Publicatie van tax rulings

Een actuele kwestie die de uitvoering van belastingen op een principieel punt 
raakt, is de vraag of belastingrulings - al dan niet op geanonimiseerde wijze - 
openbaar moeten worden gemaakt. Ngo’s, zoals Oxfam, zijn voorstander van 
de publicatie van de belangrijkste elementen van een tax ruling.185 Sinds 1 janu-
ari 2017 moeten grensoverschrijdende rulings op grond van DAC3 tussen de 
EU-lidstaten worden uitgewisseld. Ondernemingen hebben de mogelijkheid 
vooroverleg te voeren met de belastingdienst over de fiscale gevolgen van een 
(voorgenomen) transactie. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de belastingplich-
tige zekerheid krijgt over de fiscale gevolgen. Rechtszekerheid is een belangrijke 
waarde, waar geen principiële bezwaren tegen kunnen bestaan.186 De mogelijk-
heid vooraf zekerheid te verkrijgen is ook een belangrijk comparatief voordeel 
van het Nederlandse vestigingsklimaat. 

Sinds enkele jaren bestaat vooral vanuit het buitenland kritiek op het 
Nederlandse rulingbeleid. De vrees bestaat dat via een ruling belastingvoordelen 
worden gegeven die andere belastingplichtigen niet kunnen krijgen, waardoor 
 
in strijd met het gelijkheidsbeginsel belastingprivileges zouden worden ver-
strekt en de staat op die wijze verboden staatssteun geeft. Uit onderzoek van 
de Europese Commissie is evenwel niet gebleken dat het Nederlandse ruling-
beleid zover gaat dat structureel wordt afgeweken van de wet.187 In individuele 
gevallen bestaat echter kritiek. Zoals bekend verwijt de Europese Commissie 

185  Zie Oxfam Policy Paper Tax Battles. The dangerous global Race to the Bottom on Corporate 
Tax, 12 December 2016, p, 8.
186  Er kunnen redenen zijn waarom een belastingplichtige niet kiest voor een ruling. In de 
Verenigd Staten worden bijvoorbeeld relatief weinig rulings afgegeven. De belastingplichtige kan 
daarvoor strategische redenen hebben, omdat een ruling de kans op een tax audit vergroot of de 
kans dat een discutabele positie wordt vergroot. Zie Yehonatan Givati, Resolving Legal Uncertain-
ty: The Unfulfilled Promise of Advance Tax Ruling, Virginia Tax Review 2009, 29, hhtp://ssrn.
com/abstract=1433473.
187  Persbericht Europese Commissie, IP 14/663/Brussel 11 juni 2014.

in de Starbucks-zaak en de IKEA-zaak Nederland dat de transferpricingregels 
niet goed zijn toegepast. De meningen zijn erover verdeeld of de Europese 
Commissie daarbij een juiste maatstaf hanteert.188 

Onderzoek rulingpraktijk
De belastingdienst heeft onderzoek verricht naar de afgifte van rulings. Uit 
een steekproef bleek dat van de 1361 rulings die niet door het APA/ATR-team 
zijn afgegeven er 72 niet aan alle formele vereisten voldoen. Deze zijn vervol-
gens inhoudelijk beoordeeld; 2 rulings waren fiscaaltechnisch niet juist en in 3 
gevallen is de ruling waarschijnlijk niet in overeenstemming met de wet. 189 De 
Europese richtsnoeren voor de afgifte van rulings werden door het APA/ATR-
team gevolgd. Voor de rulings die niet door het APA/ATR-team worden afgege-
ven zijn de huidige procedurevoorschriften nog niet op alle aspecten in lijn met 
de Europese aanbevelingen. 

Naar goed Nederlands gebruik is een Commissie190 ingesteld die moest onder-
zoeken in hoeverre via het rulingbeleid wordt afgeweken van de wet.191 Deze 
Commissie192 heeft in totaal 31 rulings (APA’s en ATR’s) onderzocht en twee 
informeel kapiaal-rulings. De Commissie heeft niet vastgesteld dat er fiscaal 
inhoudelijke gebreken kleven aan de afgegeven rulings. Ook werden de procedu-
res correct gevolgd. 

De staatssecretaris van Financiën is terughoudend (geen prioriteit) om de 
Europese aanbevelingen ook toe te passen op zuiver nationale rulings omdat (1) 
het risico op internationale belastingontwijking bij deze categorie rulings zeer 

188  Zie over deze thematiek onder andere D.S. Smit, BEPS en het Europese arm’s length begin-
sel, WFR 2016/162 en Anna Gunn & Joris Luts, Tax Rulings and State Aid: Legal Issues, EC Tax 
Review 2015/2. 
189  Er zijn 4462 rulings met een internationaal karakter onderzocht. 3110 rulings zijn door het 
APA/ATR team afgegeven. In bijna alle gevallen zijn de procedures goed doorlopen. In 6 gevallen 
hebben de onderzoekers dat niet kunnen vaststellen. 1361 rulings zijn niet aan het APA/ATR team 
voorgelegd. In 63 gevallen bleek dat deze niet terecht zijn voorgelegd. Vervolgens zijn 10% van de 
1361 ruling die niet door het APA/ATR team zijn afgegeven beoordeeld. In 12 van de 136 ruling 
bleken de overige procedures niet goed gevolgd te zijn. Vanwege dubbeltellingen zijn uiteindelijk 
75 rulings waaraan procedurele gebreken verbonden waren inhoudelijk beoordeeld. 
190  Het is voor mij een geruststellende gedachte dat mijn voorganger en collega Jan van der Geld 
deel uitmaakt van die commissie
191  Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 februari 2018, nr. 2018-0000024590, V-N 
2018/11.13.
192  Bijlage bij de 21e Halfjaarsrapportage Belastingdienst.
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klein is en (2) de gevolgen voor de uitvoering groot zijn (de staatssecretaris zal 
daarbij doelen op de werkbelasting van de belastingdienst). 

Nederland heeft aan de gewenste versterking van de transparantie invulling 
gegeven door het publiceren van beleidsbesluiten, de notitie over de APA/ATR-
praktijk en de daarin opgenomen veelvoorkomende verschijningsvormen en 
exemplarische APA’s en ATR’s welke zijn opgenomen bij de brief van 23 mei 
2017 en het jaarverslag van het APA/ATR-team. De transparantie is daarmee pri-
mair gericht op het proces. Inhoudelijke transparantie wordt beperkter gegeven. 
Nederland openbaart immers niet de inhoud van individuele rulings. De staats-
secretaris schrijft dat het kabinet zich bewust is van het feit dat er een grote 
politieke en maatschappelijke belangstelling is voor de door de belastingdienst 
afgegeven rulings.193 Hij vindt echter de huidige praktijk voldoende transparant.194 
Wel komt er een herziening van het rulingbeleid die in elk geval bestaat uit een 
verdere centralisatie van de afgifte van internationale rulings en een eenduidige 
en heldere vastlegging van het proces van de afgifte van een ruling. 

Ook de Commissie is geen voorstander van geanonimiseerde publicatie van de 
rulings. Het is volgens haar voldoende om ’voorbeeld-rulings’ te publiceren en 
periodiek verslag te doen van de hoeveelheid rulings. De transparantie kan wel 
worden vergroot door meer inzicht te geven over het in de praktijk gevoerde 
beleid rond de afgifte van APA’s en ATR’s, bijvoorbeeld door de vraag te beant-
woorden wie, onder welke voorwaarden, voor een bepaalde exemplarische APA 
of ATR in aanmerking komt. Ook adviseert de Commissie toelichting te geven 
op een aantal begrippen die een rol spelen bij de beoordeling door het ruling-
team, zoals de goede verdragstrouw. Een aanbeveling van de Europese richtsnoe-
ren is de transparantie van rulings te vergroten.

De druk op de openbaarmaking van rulings zegt ook iets over het vertrouwen 
dat bestaat in de belastingdienst als institutie die de rulings afgeeft. Blijkbaar is 
er onvoldoende vertrouwen dat deze rulings in overeenstemming zijn met wet- 
en regelgeving, waardoor telkens aangedrongen wordt om een grotere publieke 
controle. Het is gewenst het vertrouwen in deze dienst te versterken.

193  Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 februari 2018, nr. 2018-0000024590, V-N 
2018/11.13.
194  Brief Staatssecretaris van Financiën van 12 maart 2018, nr. 2018-0000028230, V-N 2018/16.7.

Openbaarmaking van rulings
In een aantal landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, worden de zogenoemde 
‘private letters’ openbaar gemaakt. Een private letter ruling wordt geanonimi-
seerd, maar onder omstandigheden moeten toch de gegevens van een aanvrager 
worden gepubliceerd.195 Het voordeel van publicatie is dat andere belastingplich-
tigen snel inzicht verkrijgen in de standpunten die de belastingdienst inneemt. 
 
De inhoud van rulings wordt verifieerbaar, zodat iedereen kan beoordelen of er 
mogelijk fiscale privileges worden verstrekt. Ook wordt zodoende een gelijker 
speelveld gecreëerd tussen belastingadvieskantoren. Grote kantoren hebben in 
de niet-openbare situatie een informatievoorsprong, omdat zij vaker rulingver-
zoeken indienen en daardoor meer gedetailleerde informatie verwerven over de 
inhoudelijke standpunten van de belastingdienst. 

Nadeel van openbaarmaking is echter dat het veel werk is om rulings te ano-
nimiseren. Bovendien bestaat het risico dat de privacy wordt geschonden van 
belastingplichtigen en/of vertrouwelijke bedrijfsgegevens bekend worden.  
 
Publicatie van rulings kan voorts een belemmering vormen om zekerheid voor-
af te vragen en kan leiden tot bureaucratisering. Er is door de formele kaders 
immers minder ruimte voor informele en/of snelle afstemming van een fiscale 
vraag. Private letter-rulings zijn minder toegankelijk doordat zij op een specifie-
ke casus zijn toegesneden en geen algemene rechtsvraag beantwoorden. 

Openbaarmaking van rulings kan negatieve gevolgen hebben voor het vesti-
gingsklimaat indien in andere landen wel rulings afgesloten kunnen worden 
zonder dat die openbaar worden gemaakt. Europese harmonisatie van het beleid 
voor de openbaarmaking van rulings is daarom te prefereren.

Naar mijn mening biedt integrale publicatie van alle rulings weinig voordelen. 
Tax rulings betreffen vaak technische onderwerpen, waardoor het moeilijk is 
voor het grote publiek de relevantie ervan te doorgronden, waardoor onderne-
mingen en de belastingdienst kwetsbaar worden voor framing. Bovendien is las-
tig te definiëren wat precies onder een ruling moet worden verstaan. Als geko-

195  De Sixth U.S. Circuit Court of Appeal heeft dat beslist in een geschil tussen US v. NorCal Tea 
Party Patriots (N0115-3793, March 22, 2016) over de vraag of die laatste aangemerkt kon worden 
als een vrijgestelde instelling in de zin van artikel 501(c) (3) IRC.
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zen wordt voor openbaarheid van rulings zal ook de geheimhouding van artikel 
67 AWR volledig opgeheven moeten worden, zodat dat naast publicatie van de 
ruling zelf de belastingdienst ook verantwoording kan afleggen over de inhoud 
van deze ruling en de context waarbinnen deze is gesloten. Uiteraard kunnen 
ondernemingen ook zelf meer specifiek commentaar geven, maar die zijn vaak 
in het belang van hun bedrijfsactiviteiten terughoudend. 

Substance-eisen aan een ruling
In discussie is ook welke substance vereist is om een ruling te kunnen afslui-
ten. De Tweede Kamer196 heeft verzocht om te onderzoeken of de substance-eis 
afhankelijk kan worden gemaakt van de omvang en inhoud van de activitei-
ten van de onderneming die om een tax ruling vraagt. Mijns inziens moet 
deze vraag worden beantwoord in het licht van de ruling die wordt verzocht. 
Ondernemingen met een beperkte substance in Nederland kunnen de legitieme 
vraag hebben in hoeverre die beperkte substance aanleiding is voor belasting-
plicht in Nederland. Een beperkte substance in Nederland of in het buitenland 
kan onder omstandigheden een reden zijn om te concluderen dat sprake is van 
een kunstmatige structuur, waardoor de gewenste zekerheid over toepassing van 
belastingverdragen, of het achterwege laten van antimisbruikbepalingen, niet 
gegeven kan worden. 

Betaling voor beoordeling van rulings
In sommige landen moet worden betaald voor de beoordeling van een ruling. 
Uiteraard maakt de overheid kosten voor het beoordelen van een ruling. Het bie-
den van rechtszekerheid is in een rechtsstaat een kerntaak van de over- 
heid. De fiscale wetgeving is zo complex geworden dat het blijkbaar niet moge-
lijk is zonder vooroverleg voldoende zekerheid te verkrijgen over de juiste toepas-
sing van de wet. Het is dan, naar mijn mening, niet terecht de kosten die door 
deze complexe regelgeving worden veroorzaakt op de belastingplichtige af te 
wentelen. Bovendien kan ten onrechte het beeld ontstaan dat door betaling van 
een bedrag een voordelige ruling kan worden ‘gekocht’. In de praktijk kan de 
betaling ook als een belemmering gaan werken voor overleg vooraf, terwijl ook 
de belastingdienst er belang bij heeft als eventuele discussiepunten van te voren 
worden besproken en opgelost en niet achteraf tot tijdrovende en kostbare rechts-
zaken gaan leiden.

196  Kamerstukken II, vergaderjaar 2017-2018, 25 087, nr. 201.

Conclusie
Afsluitende conclusie is dat de staatssecretaris inzet op een verbetering van het 
proces om meer transparantie te bereiken rondom de rulingpraktijk. Daarbij is 
van belang dat niet alleen wordt gekeken naar de rulings die zijn verleend, maar 
ook naar het totaal aantal rulingverzoeken dat is ingediend en dus ook bekend 
wordt welk aantal is afgewezen.197 Er moet worden gewaakt voor bureaucrati-
sering van het proces. Rulings worden beoordeeld door (ervaren) belastingin-
specteurs. Vertrouwen in hun expertise is belangrijk. Integrale publicatie van 
rulings lijkt dan ook weinig zinvol. Wel zou periodiek een inhoudelijke toets 
kunnen plaatsvinden van de rulings en die resultaten kunnen publiekelijk wor-
den gedeeld. 

6.3 Maatregel 3: Publicatie van aangiftegegevens

De overheid beschikt over veel meer informatie over de belastingheffing van 
ondernemingen en particulieren dan nu publiekelijk beschikbaar is. De aangif-
ten inkomsten- en vennootschapsbelasting bevatten een schat aan informatie.198 
Het integraal openbaar maken van aangiftes heeft naar mijn mening echter wei-
nig zin. Het biedt immers weinig inzicht in de rechtmatigheid van de beslissin-
gen die de belastingdienst bij de aanslagregeling neemt. De aangiften van grote 
ondernemingen zijn zeer omvangrijk. Veel informatie is niet heel bruikbaar om 
nuttige algemene beleidsinformatie te ontsluiten. Bovendien kan door alles te 
publiceren te gemakkelijk vertrouwelijke informatie bekend worden.199 

De informatie die in de aangiften is opgenomen zou wel in een bewerkte vorm 
anoniem ter beschikking kunnen worden gesteld via een database, vergelijk-
baar met de wijze waarop thans gegevens over de inkomstenbelasting openbaar 
worden gemaakt. Zo kan er veel meer transparantie over de belastingen worden 
bereikt. Toegang tot deze informatie is belangrijk omdat daardoor onafhankelijk 
wetenschappelijk empirisch onderzoek mogelijk is betreffende gedrags- en 

197  Ik verwijs in dit verband naar Joshua D. Blank, die gekeken heeft naar de praktijk in de Ver-
enigde Staten bij de afgifte van private ruling letters. Een zeer hoog percentage van de rulings 
werd goedgekeurd, maar dat werd veroorzaakt doordat belastingplichtigen de mogelijkheid had-
den mondeling te overleggen over de kansen op een positieve beslissing. Als deze kans negatief 
was, kon de belastingplichtige het verzoek alsnog intrekken. Blank 2016, p. 449-528.
198  Het CBS publiceert wel cijfers over de inkomstenbelasting.
199  Anne-Maria Hambre 2015, p. 332.
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financiële effecten van belastingmaatregen. Op dit moment heeft de overheid 
in feite een monopoliepositie als het bijvoorbeeld gaat om het beoordelen van 
de budgettaire effecten van een belastingmaatregel. Als de Tweede en Eerste 
Kamer hun controlerende taak goed willen uitoefenen is het belangrijk dat 
zij bevorderen dat deze informatie breder beschikbaar komt, zodat de diverse 
belanghebbenden op basis van hetzelfde cijfermateriaal hun eigen berekeningen 
en analyses kunnen maken, waarmee het parlement zijn voordeel kan doen. Een 
verbetering is dat het CPB een certificering maakt van de budgettaire effecten, 
maar ook zij zullen niet altijd de benodigde informatie hebben omdat die soms 
simpelweg niet voorhanden is.200 

Op één punt wil ik nog wel speciale aandacht vestigen en dat is de vertrouwe-
lijkheid van de gegevens. Zelfs indien deze anoniem in een databank worden 
opgenomen, bestaat het risico dat de informatie herleidbaar wordt tot specifieke 
belastingplichtigen en daardoor vertrouwelijke informatie bekend wordt. Dat 
geldt in het bijzonder voor de atypische ondernemingen. De omzet van Shell is 
bijvoorbeeld zo hoog dat als ondernemingen geselecteerd worden op de omzet, 
het eenvoudig is Shell in het totale bestand meteen te herkennen. Dat kan niet 
worden opgelost door omzetklassen te maken. Een onderneming als Shell blijft 
immers een significante invloed hebben op de resultaten van die klasse. Ook 
kunnen belastingplichtigen mogelijk worden herkend door een verband te leg-
gen tussen de cijfers in de aangifte en de commerciële gegevens die zijn opgeno-
men in de vennootschappelijke jaarrekening.
 
Nader onderzoek is daarom vereist om te bepalen welke informatie van onder-
nemingen uit de aangiften vennootschapsbelasting zou moeten worden opgeno-
men in een voor derden bruikbare database.

6.4 Maatregel 4: Publicatie van een “Staat van de belastingen”

Het beschikbaar maken van belastinggegevens door de belastingplichtigen en 
de belastingdienst zal naar mijn mening nog maar een beperkt inzicht geven in 
de verdeling van de belastingdruk die, zoals ik meermalen heb opgemerkt, erg 

200  Zie Certificering budgettaire ramingen Wet spoedreparatie fiscale eenheid, CPB notitie 31 mei 
2018. eenheid.

belangrijk is voor de beoordeling van ieders individuele fiscale posities. Om te 
komen tot een meer diepgaand inzicht ben ik er voorstander van dat periodiek 
een zogenoemde “Staat van de belastingen” wordt gepubliceerd. Deze Staat van 
de belastingen zou kunnen worden opgesteld door het CBS en het CPB mede op 
basis van cijfers van het Ministerie van Financiën. Daarin wordt informatie opge-
nomen over de verdeling van de belastingdruk, het inkomen en het vermogen. 

In het Verenigd Koninkrijk is er een National Equality Panel opgezet dat de ver-
deling van lonen, huishoudinkomens en vermogen voor verschillende groepen 
belicht. Het WRR201 oppert dat Nederland dat ook zou kunnen doen. Zonder 
naar volledigheid te streven zou de Staat van de belastingen de volgende informa-
tie kunnen bevatten:

1.  een gegevensbestand over de primaire en secundaire inkomensverdeling;
2. een gegevensbestand over de vermogensverdeling; 
3.  een overzicht van de verdeling van de belastingplichtigen over de boxen I, II 

en III en de verschillende tariefschijven;
4.  het aandeel in de belastingopbrengst dat wordt toegerekend aan verschillen-

de categorieën belastingplichtigen; 
5.  de effectieve belastingdruk op basis van een aantal typologieën (werknemer, 

ondernemers, DGA / leeftijd);
6.  het gebruik van belastinguitgaven en grondslagverminderende posten naar 

inkomen;
7.  de ontwikkeling van de belastingmix in Nederland en vergelijking daarvan 

met het relevante buitenland;
8.  de belastingopbrengst van grote ondernemingen en een inschatting van de 

mate waarin belasting wordt ontweken;
9.  gegevens over het profijt van de overheid (de tertiaire inkomensverdeling). 

In de presentatie van de resultaten zou onderzocht moeten worden in hoeverre 
het zinvol is om de belastingen toe te rekenen aan huishoudens. Een nog steeds 
interessante exercitie is te vinden in het proefschrift van Van Eijck.202 Hij heeft 

201  WRR, 2014, blz. 30.
202  Steven R.A. van Eijck, Het vermogen te dragen, Kluwer, 2005.
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gepoogd de huishoudens op basis van een aantal sociaal-economisch kenmerken203 
in te delen in een zevental homogene Welstand- en draagkrachtklassen waaruit 
een Welstand- en draagkrachtklassemonitor kan worden afgeleid. Het voordeel 
van deze methode is dat koopkrachteffecten voor een grotere homogene groep in 
beeld worden gebracht en deze kunnen worden vergeleken met andere groepen. 

Tot slot zagen wij dat, doordat grote ondernemingen landenrapporten moeten 
opstellen die tussen de landen worden uitgewisseld, veel meer gedetailleerde 
data beschikbaar komen over de internationale activiteiten van multinationals, 
de onderlinge goederen- en dienstenstromen en de daarmee verband houdende 
betalingen. In lijn met de voorstellen van de OESO kan onderzocht worden in 
hoeverre deze informatie anoniem beschikbaar kan worden gesteld voor het ver-
richten van onderzoek naar belastingontwijking.204

203  Na een analyse van 24 kenmerken concludeert hij dat de volgende 11 kenmerken gebruikt 
kunnen worden om homogene klassen te vormen: aantal leden van de huishouding, samenstel-
ling huishouden, aantal verdieners, leeftijd hoofdkostwinner, sociaal-economische klasse (soort 
inkomen de dat de hoofkostwinner verdient), belangrijkste inkomensbron, bruto-inkomen, waarde 
eigen woning, box 1, box 2 en box 3.
204  Het BEPS Report Measuring and Monitoring BEPS, Action 11: 2015 Final Report en Allison 
Christians, Trust in the Tax Systems: The Problem of Lobbying, p. 151-172, p. 171-172.
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7. 

Transparantie betreffende 

vermogende particulieren 

Ik heb in het voorgaande steeds gesproken over ondernemingen. In de actuele 
discussie gaat het echter niet alleen over belastingontwijking door grote onder-
nemingen, maar ook over belastingontwijking door vermogende particulieren. 
Sommige transparantiemaatregelen, zoals de introductie van het UBO-register, 
richten zich dan ook mede op het voorkomen van belastingontwijking door 
particulieren.205 Als we het hebben over de belastingheffing van particulie-
ren komt ook veel nadrukkelijker het aspect van privacy om de hoek kijken. 
Familiebedrijven en familievermogens kunnen meestal direct worden gekoppeld 
aan personen. Veel mensen hechten echter aan hun privacybescherming, ook - 
of met name - met betrekking tot hun financiën. In de praktijk worden daarom 
structuren opgezet die als doel hebben openbaarheid van vermogen en inkomen 
te vermijden, bijvoorbeeld het gebruik van een open commanditaire vennoot-
schap of een open fonds voor gemene rekening. 

Het recht op privacy is een belangrijke waarde in een liberale rechtsstaat dat 
ook wordt erkend en beschermd in de Grondwet en in de Europese verdragen. 
Dat zou moeten betekenen dat elke inbreuk op de privacy zou moeten worden 
gerechtvaardigd en dat het niet nodig is telkens het recht op privacy te verdedi-
gen. Zoals Thomas Nagel betoogt: “no more should be subjected to the demands 
of public response than is necessary for the requirements of collective life”206. 

Landen verschillen echter in de waarde die zij toekennen aan het recht op pri-
vacy over belasting en inkomensgegevens. In Scandinavische landen heeft men 
veel minder moeite met openbaarheid van deze gegevens. Daar is openbaarheid 
van informatie het uitgangspunt,207 maar ook voor belastinggegevens geldt dat 
deze confidentieel zijn voor zover het de aangifte betreft. In Zweden zijn bij-
voorbeeld alleen beslissingen van de overheid (ook al betreft het gegevens die 
in de aangifte zijn opgenomen) en informatie opgenomen in rechtszaken met 
betrekking tot belastingen openbaar. In Nederland en de meeste andere landen 
in Europa en de Verenigde Staten staat de vertrouwelijkheid voorop.208 

205  Uiteraard kan het vaststellen van de UBO ook van belang zijn voor de vennootschapsbelas-
ting, bijvoorbeeld om te bepalen of lichamen gelieerd zijn en daardoor antimisbruikbepaling van 
toepassing zijn. 
206  Thomas Nagel, Exposure and Concealment, Philosophy and Public Affairs 27. No 1 (1998). 14. 
207  Anne-Maria Hambre 2015, p. 329.
208  Anne-Marie Hambre 2015, p. 329.
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Een argument voor openbaarheid van inkomens- en belastinggegevens is dat het 
publieke belang van inkomensgegevens essentieel is om te kunnen beoordelen 
of ieders relatieve bijdrage een fair share impliceert.209 Zolang wij in Nederland 
echter niet het beleid hebben dat van iedereen de inkomens- en belastinggege-
vens openbaar worden gemaakt, zou de belastingdienst naar mijn mening niet 
terughoudend hoeven te zijn om medewerking te verlenen aan structuren waarbij 
het vermogen niet meer zichtbaar is of niet zichtbaar blijft voor het publiek. De 
belastingdienst stelt dat zij niet meewerkt aan structuren die gericht zijn op het 
creëren van privacy.210 Naar mijn mening is dat echter in strijd met de wet omdat 
bijvoorbeeld een aandelenfusie slechts geweigerd mag worden indien deze in 
overwegende mate is gericht is op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.211 
Dat is doorgaans niet het geval. Uiteraard moet het gebruik van deze structuren 
niet tot gevolg hebben dat de gegevens niet meer beschikbaar zijn voor de autori-
teiten of voor wetenschappelijk en beleidsmatig onderzoek naar de verdeling van 
inkomen, vermogen en belastingen. Eerder heb ik al betoogd dat het daarvoor 
niet nodig is dat inkomens- en belastinggegevens gepersonaliseerd openbaar wor-
den.212 Ook indien gegevens in geanonimiseerde vorm bekend worden gemaakt, 
is het mogelijk een betrouwbaar beeld te krijgen van de inkomensverdeling en 
te bepalen of het fiscale systeem rechtvaardig is. Daarin moeten relaties tussen 
personen en concernonderdelen eveneens op geanonimiseerde basis worden mee-
genomen. 

Het risico dat de privacybescherming in sommige gevallen in de knel kan komen, 
mag niet worden onderschat. We noemden dat ook al bij de bescherming van 
de vertrouwelijke bedrijfsgegevens, maar het recht op privacy voor particulieren 
reikt naar mijn mening verder dan die van (grote) bedrijven. In de afweging tus-
sen openbaarheid en privacy speelt de constatering dat grote bedrijven over grote 
macht beschikken, die zelfs de macht van nationale staten kan overtreffen en 
daarom ook meer in de openbaarheid moeten functioneren om deze macht con-
troleerbaar te houden. Deze macht moet gepaard gaan met grotere verantwoorde-
lijkheid en verplichting om zich te verantwoorden. Dit speelt bij vermogende par- 
 

209  Dietsch 2006, p. 209.
210  Brief van de staatssecretaris van Financiën van 13 juli 2018, nr. 
2018-0000117494.
211  Zie W.E. Nent en C.G. van der Burgt, Opinie 23/1262, NTFR 7 juni 2018.
212  Zie S.A. Stevens, Transparantie over belastingen, blz. 263-270. In: Van der Geld bundel (red. 
S.M.H. Dusarduijn, J.L.M. Gribnau en F.J. Elsweier), Kluwer, 2017.

ticulieren in veel mindere mate een rol, alhoewel het argument ten gunste van de 
controleerbare macht ook daar een rol kan spelen.
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8. 

Afsluiting

Ik kom tot een afronding. Het motto van Tilburg University is “Understanding 
Society”. Een van de aantrekkelijk kanten van het belastingrecht is naar mijn 
mening dat het vak voluit in de samenleving staat. Iedereen heeft wel een 
mening over belastingen. Belastingen hebben nog nooit zo vaak op de voorpagi-
na van landelijk dagbladen gestaan als in de afgelopen jaren. De grote uitdaging 
is thans het fiscaal wetenschappelijk onderzoek uit te tillen boven de gebruike-
lijke juridisch-dogmatische aanpak die uiteraard ook zeer waardevol is. Er liggen 
veel fundamentele vragen die nader onderzoek vragen. Op beide vlakken heeft 
Tilburg University en het Fiscaal Instituut een goede reputatie hoog te houden. 
Het is dan ook een groot voorrecht om daarvan deel uit mogen maken. 

Onderzoek en onderwijs staat in direct verband met elkaar. Belastingrecht is 
nauw verbonden met de praktijk. Ik acht de voordelen daarvan zwaarder wegen 
dan de nadelen. Deze verbinding leidt naar mijn mening tot een nuttige kruis-
bestuiving. Deze maatschappelijke ontwikkelingen, zeker op het gebied van de 
vennootschapsbelasting, ontwikkelen zich razend snel. Voor de praktijk kan dat 
ertoe leiden dat dit tot enige oppervlakkigheid leidt en verdiepende analyse in de 
knel komt. Dat besef prikkelt tot fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, dat 
juist door de onafhankelijkheid en reflectie zijn maatschappelijk waarde bewijst. 
De verbinding met de praktijkbeoefening en het belang van toegepaste weten-
schapsbeoefening is ook inspirerend voor het fundamentele wetenschappelijke 
onderzoek. Dat geldt trouwens niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor 
de opleiding. Het opleidingscurriculum kan niet voorbijgaan aan de maatschap-
pelijke behoefte adequaat opgeleide professionals af te leveren die voldoende 
ontvankelijk zijn voor brede maatschappelijke vraagstukken en in staat zijn de 
bijpassende oplossingen in praktijk te brengen. Ik probeer dit althans te doen 
in mijn onderwijs op het terrein van de vennootschapsbelasting. Een studie-
curriculum moet echter vooral inspireren en studenten ruimte bieden zich in 
leerstukken te verdiepen die slechts zijdeling met de fiscaliteit te maken hebben, 
omdat op de snij- en raakpunten van verschillende terreinen nieuwe kennis 
wordt ontwikkeld. De studenten zou ik daarom willen meegeven maximaal te 
profiteren van de studietijd door vooral ook kennis te absorberen buiten de ver-
plichte literatuur. Ze zullen nooit meer zoveel tijd krijgen om hun studieobject 
in zo’n brede context te bestuderen als in hun universitaire opleiding mogelijk 
is. 

In het kader van mijn bijzondere leerstoel bij Tias “De belastingheffing van maat-
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schappelijke ondernemingen” heb ik specifiek onderzoek gedaan naar de belas-
tingheffing van non-profitorganisaties. Dat onderzoek zal ik uiteraard voortzet-
ten, maar uitbreiden naar andere ondernemingen zoals familie-ondernemingen 
en multinationals. 

De kernvragen van het onderzoek zijn:
1.  Wat zijn de gevolgen van het bestaande regime van de belastingheffing van 

ondernemingen voor de economische efficiëntie en de verdeling van de 
belastingdruk?

2.  Hoe kan de spanning tussen een economisch efficiënt en neutraal belas-
tingstelsel en een rechtvaardig belastingstelsel voor ondernemingen worden 
opgelost?

3.  Hoe kan de legitimiteit van de belastingheffing van ondernemingen worden 
verbeterd? 

4.  Hoe dient een rechtvaardig en efficiënt systeem van belastingheffing in een 
globaliserende/digitaliserende wereld voor zowel nationale als internationale 
bedrijfsleven er uit te zien?

5.  Wat is de samenloop tussen civielrechtelijke ondernemingsvormen en 
ondernemingsrechtelijke regels en rechtsvormen met de fiscale regels? 

6.  Hoe verhouden de Nederlandse regels voor de belastingheffing van onderne-
mingen zich met internationale rechtsnormen?

In de uitgesproken tekst volgt nu een persoonlijk dankwoord. 

     Ik heb gezegd.
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