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A. de Vries*

OPINIE

Concurrerend Vpb-tarief
bittere noodzaak voor meer
banen
Linkse partijen zetten Nederland weg als een belastingparadijs als wordt gesproken over een
goed fiscaal vestigingsklimaat. Er wordt meteen gesproken over de acquisitie van nieuwe,
grote multinationals voor Nederland. De pakkende oneliners vliegen ons vervolgens om de
oren, maar de werkelijkheid is anders. Het beeld dat multinationals nergens belasting betalen, wordt weersproken door verschillende onderzoeken. De Algemene Rekenkamer constateerde eerder weliswaar dat het fiscale klimaat in Nederland gunstig is voor internationaal
opererende ondernemingen door regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, maar de
wet- en regelgeving is niet heel afwijkend van de ons omringende landen. Nederland is dus
geen belastingparadijs. Feit is wel dat de werkeloosheid in Nederland daalt, maar nog steeds
te hoog is. Als we onszelf fiscaal de markt uitprijzen door bijvoorbeeld eenzijdige Nederlandse maatregelen, dan kost dat simpelweg banen. Consequentie van zo’n beleid kan zijn
dat bedrijven naar andere landen vertrekken of het niet meer kunnen bolwerken en failliet
gaan. Dit gaat uiteraard ten koste van arbeidsplaatsen.
Belastingen zijn geen doel op zich. Zeker voor de VVD niet. Belastingen zijn uiteraard een
middel om inkomsten voor het Rijk te genereren om allerlei noodzakelijke voorzieningen in
stand te houden. De VVD is natuurlijk wel altijd te porren voor het verlagen van belastingen.
Een voorbeeld daarvan is de lastenverlichting van ¤ 5 miljard in dit jaar. Daarbij is er nadrukkelijk voor gekozen om de lasten te verlagen voor werkenden en om het voor ondernemers
goedkoper te maken om mensen in dienst te nemen. Zeker daarom is het van groot belang
dat Nederland een fiscaal aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft en houdt. De VVD heeft daar
dit jaar dan ook een motie voor ingediend.
Een goed fiscaal vestigingsklimaat is nodig voor het behoud van banen en zorgt voor extra
werkgelegenheid. Een aantrekkelijk Vpb-tarief is misschien niet de enige vestigingsfactor
voor bedrijven, want aspecten zoals locatie, bereikbaarheid en arbeidsmarkt spelen uiteraard
ook een rol. Maar naast al die zaken kan het fiscale regime zeker verschil maken.
Partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum zullen zeggen dat het gaat om het stimuleren van multinationals, maar het gaat wat mij betreft simpelweg om onze eigen Nederlandse bedrijven, om ons eigen MKB. Nederlandse bedrijven moeten (internationaal) concurrerend kunnen zijn en blijven. Dat zorgt namelijk uiteindelijk voor meer banen en kan effect
hebben op het aantrekken van nieuwe bedrijven.
Voor bedrijven is een stabiel en voorspelbaar belastingregime belangrijk. Bedrijven houden
niet van onzekerheid en onduidelijkheid. Daarom is de aanpak met rulings in Nederland een
belangrijk element. Bedrijven krijgen daarmee vooraf duidelijkheid. Ook het uitgebreide netwerk van belastingverdragen, om te voorkomen dat er dubbel belasting moet worden betaald,
is een positieve factor in ons fiscale vestigingsklimaat.
Dit zijn allemaal onderdelen van het fiscale vestigingsklimaat die we moeten koesteren en
behouden. Daar hoort zeker een concurrerend Vpb-tarief bij. We kunnen de ogen niet sluiten
voor het feit dat de ontwikkelingen in concurrerende en omliggende landen in beweging
zijn. Dat er in Nederland inmiddels een eerste stap is aangekondigd om de eerste schijf van
de vennootschapsbelasting te verlengen, is positief. Meer MKB-bedrijven gaan daardoor het
20%-tarief en dus minder vennootschapsbelasting betalen, wat zorgt voor meer ruimte om
te investeren.
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Bepaalde zaken kun je nog gericht willen bevorderen en dan zijn ook specifieke aftrekposten
van belang. Een voorbeeld is de innovatiebox. Hierin wordt het stimuleren van innovatie
gekoppeld aan een beter vestigingsklimaat. In 2015 is Nederland gestegen van plek 8 naar
plek 4 op de lijst van het World Economic Forum met de meest concurrerende economieën.
Twee elementen waren daarbij van belang: de snelle toepassing van nieuwe technologieën en
de aandacht voor innovatie. Daarom wil de VVD de innovatiebox in stand houden, niet in de
laatste plaats omdat het Rathenau Instituut (rapport ‘R&D goes global’) de waarschuwing gaf
dat R&D-activiteiten zich steeds makkelijker van en naar Nederland verplaatsen. Die activiteiten wil de VVD nu juist graag in Nederland houden en krijgen.
Als het gaat om belastingontwijking, dan moeten fraude en misbruik natuurlijk worden aangepakt. Maar dat moet worden opgepakt als een internationale opgave, anders zijn we als
Nederland straks ‘gekke Henkie’ en jagen we bedrijven ons land uit. En als die aanpak leidt
tot een grondslagverbreding, dan moet de opbrengst daarvan volgens de VVD worden teruggesluisd naar de bedrijven in de vorm van een lager Vpb-tarief. Anders is dit een ordinaire
lastenverzwaring, wat ten koste gaat van banen in ons land.
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