
Nederland heeft jarenlang mogen genieten van de 

opbrengsten van de aardgasvelden in Groningen. Van 

enig “genot” was overigens bij de Groningse bevolking - 

zeker de laatste 10 jaar met de vele aardbevingen - geen sprake. De 

vraag rijst hoe de miljardenopbrengsten uit gaswinning zijn besteed 

in de afgelopen decennia vooral gelet op het feit dat ons onderwijs 

internationaal achterloopt, de zorg het niet meer redt, ons leger met 

losse flodders moet trainen en  andere zaken waar op zijn zachtst 

gesproken sprake is van enig achterstallig onderhoud. Dit alles doet 

vermoeden dat een belangrijk deel van het “aardgasgeld” terecht is 

gekomen in een Haagse bodemloze put. Met een dergelijke mooie 

bron van inkomsten had Nederland er veel beter voor kunnen 

en wellicht ook wel moeten staan. De Noren hebben het wat 

dat betreft veel slimmer/beter gedaan. Die kunnen tot ver in de 

toekomst nog genieten van het rendement van de aardoliebaten. 

Ik vind dat het kortetermijndenken en het politiek bedrijven 

op basis “framing en shaming” steeds zorgwekkendere vormen 

aanneemt. Dat gaat van vastgoedinvesteerders die worden neergezet 

als “huisjesmelkers” (om het veelal eigen prutswerk van de 

landelijke en lokale politiek op het woondossier te camoufleren) tot 

aan de stereotypering van het bedrijfsleven als “belastingontwijkers” 

die via allerlei “internationale structuren” de Nederlandse 

belastingheffing zouden ontgaan. Natuurlijk zijn er voorbeelden 

waarbij individuele bedrijven (te) beperkt belasting betalen in 

Nederland. Maar dan zou je de maatregelen zoveel mogelijk 

moeten richten op die specifieke ontwijkstructuren. Dat laatste 

is de afgelopen drie jaar overigens al uitgebreid gebeurd door het 

implementeren van allerlei soms zeer ingewikkelde anti-misbruik 

wetgeving. Het kunnen vaststellen of een rentebedrag al dan 

niet aftrekbaar is, is mede daardoor inmiddels binnen het fiscale 

vakgebied een eigen specialisme geworden. Wat er hedendaags 

gebeurt is dat - mede op basis van sentimenten relaterend aan 

individuele gevallen (veelal ook nog eens uit het verleden) - het 

sentiment tegen het hele bedrijfsleven negatiever wordt. Dat 

sentiment wordt vervolgens door partijen ter linker zijde van het 

politieke spectrum “gebruikt” of “misbruikt” om de belastingdruk 

generiek voor het bedrijfsleven te verhogen. Een mooi staaltje 

hiervan hebben we gezien tijdens de begrotingsbehandeling waarbij 

ter dekking van allerlei politieke wensen de aftrekbaarheid van rente 

(de heffing aan de renteopbrengsten kant vindt men kennelijk wel 

prima) nagenoeg om zeep is geholpen. Als toetje wordt dan ook 

nog eens het toptarief verhoogd naar 25,8% - overigens ligt het 

effectieve tarief veelal veel hoger door de vele aftrekbeperkingen. 

Nederland staat naar ik begrijp ergens na de 20e plaats qua 

vennootschapsbelastingdruk binnen de EU (waarvan 27 lidstaten 

deel uit maken). Ik vermoed dat we binnenkort rode lantaarndrager 

gaan worden en de “poedelprijs” in ontvangst mogen gaan nemen. 

Op deze manier wordt er door de politiek weer extra zand in de 

motor van onze economie gegooid. Ik vrees 

dat we de rekening over een aantal jaren 

gepresenteerd zullen krijgen omdat steeds 

meer internationaal georiënteerde bedrijven 

Nederland links zullen laten liggen. Ik hoop 

dat mijn vrees niet uitkomt, maar ik sluit 

niet uit dat we wederom getuige zullen 

worden van de negatieve effecten van Haags 

kortetermijndenken. Maar goed, dan zullen 

ze in Den Haag wel weer een ander vinden 

die ze de schuld in de schoenen kunnen 

schuiven… 
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