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H
et zijn gure tijden. Of niet? Koud en donker, regen en 

volop discussies over de belastingontwijkende struc-

turen of constructies van met name internationaal 

opererende ondernemingen (multinationals), afhankelijk van 

de gedachten die daarover aangehangen worden. Over de vraag 

aan wie dat nu ligt, de ondernemingen zelf, de lokale regeringen, 

Europa? Laat ook ik daar nu niet over gaan zwarte pieten.

Over discussies gesproken: witte Pieten, zwarte Pieten of Pieten 

met een kleurtje er tussenin… Dan lijkt een 

compromis of een regeling met de belas-

tingdienst ineens een eenvoudige discussie. 

Nog wel in ieder geval. Het zou te betreu-

ren zijn als dat veel moeilijker zou worden. 

Verdwijnen zal het zeker niet. Los van het 

feit dat zekerheid over belastingheffing bij-

draagt aan economische activiteit en het om 

die reden mogelijk zou moeten blijven, zal 

fiscale concurrentie altijd blijven bestaan. 

Of we moeten met z’n allen besluiten dat fiscale regelgeving er 

niet toe mag dienen om een land aantrekkelijker te maken als 

vestigingsplaats voor hoofdkantoren of andere daadwerkelijke 

(economische) bedrijvigheid, ten opzichte van andere landen. 

Maar wie daarin gelooft, die gelooft vast en zeker ook nog in Sin-

terklaas. Voor de één speelt de fiscus nu eenmaal meer voor Sin-

terklaas dan voor een ander (afhankelijk van uw stemming, emo-

tie of ervaring kan voor Sinterklaas ook worden gelezen: ‘zwarte 

Piet’). Het is nu eenmaal niet anders.

Afspraken en regelingen komen niet alleen voor bij multinatio-

nals; ook in de lokale fiscale praktijk worden regelmatig afspra-

ken gemaakt over belastingheffing van in het verleden plaatsge-

vonden feiten en omstandigheden. Bijvoorbeeld als gevolg van 

een boekenonderzoek, maar ook met betrekking tot toekomstige 

gebeurtenissen. Dit laatste ook als uitvloeisel van een boeken-

onderzoek of het resultaat van een door een belastingplichtige 

ingediend verzoek om zekerheid te krijgen over de belastinghef-

fing. En afhankelijk van alle feiten en omstandigheden krijgt de 

belastingplichtige in meer of meerdere mate de zwarte Piet toege-

speeld of doemt een vergelijking met Sinterklaas weer op.

In beide situaties gaat het veelal om de perceptie van een fair sha-

re. Dat is geen statisch gegeven, maar constant aan verandering 

onderhevig. De maatschappelijke discussie over de belastinghef-

fing bij multinationals is aanzienlijk. Al deze discussies zijn ook 

van invloed op lokale aangelegenheden. 

Denk alleen maar aan de investeringen in, 

bijvoorbeeld door corporaties afgestoten, 

woningen via Luxemburgse investerings-

vehikels. Niets nieuws onder de zon, zal 

elke fiscalist zeggen. Die daaraan direct 

toevoegt dat een en ander conform alle fis-

cale regels in de betrokken landen plaats-

vindt en dat voor zover nodig of gewenst 

dit ook schriftelijk zo is vastgelegd (afhan-

kelijk van emotie, stemming, ervaring of anderszins, kan voor 

fiscalist ook gelezen worden ‘verantwoordelijke staatsecretaris of 

minister van Financiën’). En laten we er geen doekjes om win-

den: in deze gure economische tijden – in ieder geval guurdere 

tijden dan voorheen – is het gevoel van wat een fair share zou 

moeten zijn een andere (soms volstrekt andere) dan voorheen. Bij 

het maken van afspraken met de fiscus in de, ik zou zeggen ge-

wone, dagelijkse reguliere praktijk is dat duidelijk voelbaar. Ook 

op dit terrein heeft Sinterklaas of zwarte Piet (doorhalen wat niet 

van toepassing is) zijn ‘onschuld’ inmiddels wel verloren…
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In deze gure economische 

tijden is het gevoel van wat 

een fair share zou moeten zijn 

anders dan voorheen


