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Den Haag, 9 oktober 2018,
Geachte heer Hoekstra,
Geachte heer Snel,
Nu de dividendmaatregel door het kabinet wordt heroverwogen, vragen wij u hierbij om
de budgettaire ruimte die vrij komt te investeren in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit
budget is tijdens de formatie geoormerkt om een lastenverlichting voor het bedrijfsleven
te realiseren en het vestigingsklimaat te verbeteren. Wij roepen u op om in het kader
van een evenwichtige belastingheffing de beschikbare financiële ruimte aan te wenden
voor een lastenverlichting die ten goede komt aan het bedrijfsleven en in het bijzonder
aan het brede MKB.
Het MKB heeft tijdens de crisis de zwaarste lasten gedragen. Niet alleen stonden
resultaten langdurig onder druk, maar ondernemers hebben -onder meer door de
bekende crisisheffing - meebetaald aan het economisch herstel. Tegelijkertijd hebben
veel ondernemers zichzelf tijdens de crisis noodgedwongen geen (althans een veel lager)
loon en dividend toegekend, zodat ze de lonen van medewerkers konden blijven betalen.
Economisch gaat het nu goed, maar het brede MKB profiteert hier nog onvoldoende van
mee. Veel ondernemers hebben onvoldoende vlees op de botten om te investeren en
groeien. Met het oog op de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals digitalisering,
globalisering en de energietransitie, is het verstandig om nu in te zetten op het MKB. Dit
betekent investeren om de kracht en het potentieel van het MKB te ontsluiten.
Concreet stellen wij voor dat u de volgende maatregelen treft, die budgettair gedekt
kunnen worden door het niet doorvoeren van de dividendmaatregel:
1. Het Box-2 tarief handhaven op 25%, geen verhoging van de aanmerkelijk-belangbelasting;
2. De DGA-taks (ook wel de rekening-courant-maatregel) niet doorvoeren. Wij zijn zeer
bereid om met u in gesprek te gaan over werkbare wetgeving om excessen en misbruik
gericht aan te pakken. Hierbij tekenen we aan dat de Belastingdienst reeds over een
ruim arsenaal beschikt om evident oneigenlijk lenen bij de eigen BV aan te pakken.
3. De vennootschapsbelasting verlagen zoals afgesproken in het regeerakkoord. Het
hoge VPB-tarief wordt verlaagd naar 21%;
4. De Werkkostenregeling ingrijpend vereenvoudigen.
Namens het Nederlandse bedrijfsleven vragen we hierbij ook aandacht voor andere
fiscale pijnpunten zoals de vermogensrendementsheffing; het ontbreken van een
overgangsregeling voor de 30%-regeling; de onduidelijkheid rondom de Wet DBA; de
afbouw MKB-winstvrijstelling; de korting verliesverrekening; en de verhoging van het
lage Btw-tarief.
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De discussie omtrent het al dan niet afschaffen van de dividendbelasting heeft voor veel
onduidelijkheid gezorgd. Het politieke debat en de maatschappelijke ophef komt ons
vestigingsklimaat niet ten goede. In onze ogen is het beter om deze discussie snel af te
ronden en het budget te gebruiken om op een simpele en effectieve manier te investeren
in het Nederlandse bedrijfsleven én vestigingsklimaat. In onze ogen kan dit het beste
gedaan worden door de hierboven genoemde maatregelen te nemen.
Uiteraard zijn wij ten allen tijde bereid om meer informatie aan te leveren en mee te
denken over de concrete uitwerking van de te nemen maatregelen.
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