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Kopie aan: Fractievoorzitters en woordvoerders fiscale zaken Tweede Kamer der Staten-
Generaal 
  
Betreft: DGA-taks / rekening-courant-maatregel 
 
Den Haag, 20 september 2018, 
 
Geachte heer Hoekstra,  
 
Hierbij vragen wij uw aandacht voor de DGA-taks, die onverwacht in het Belastingplan is 
opgenomen. De maatregel die directeuren-grootaandeelhouders verplicht om belasting te 
betalen over leningen uit de eigen vennootschap, zodra deze hoger zijn dan 500.000 
euro, is ingrijpend en treft het MKB buitenproportioneel hard. In onze ogen staat de 
DGA-taks haaks op de belofte van het kabinet om een merkbare lastenverlichting voor 
het MKB te realiseren. Daarom vragen wij u deze maatregel te heroverwegen en niet in 
te voeren.  
 
Het gaan belasten van leningen vanuit het eigen bedrijf komt voor ondernemers uit het 
niets. Nooit eerder is aangegeven dat het kabinet een dergelijke heffing wilde 
introduceren. Niet in de verkiezingsprogramma's, niet in het regeerakkoord, niet in de 
Prinsjesdagstukken en ook niet in de gesprekken die we met u, uw coalitiegenoten en uw 
ambtenaren hebben gevoerd. Het lijkt erop alsof deze maatregel louter ingevoerd is om 
de begroting dekkend te krijgen.  
 
Ondernemers worden nu als fiscale melkkoe gebruikt om de kabinetsplannen te betalen. 
Dit is oneerlijk en onwenselijk; niet alleen wordt het vertrouwen van ondernemers in de 
politiek en dit kabinet geschaad, hiermee ondermijnt u ook de belastingmoraal. Hoe kunt 
u verwachten dat ondernemers accepteren dat u, op geniepige wijze, onaangekondigd de 
lasten flink verhoogt? 
 
Het MKB is de banen- en innovatiemotor van Nederland. Uw kabinet heeft herhaaldelijk 
aangegeven het Nederlandse MKB belangrijk te vinden en te willen ondersteunen. 
Meerdere malen is aangegeven dat ondernemers een merkbare lastenverlichting zouden 
krijgen. Het introduceren van de DGA-taks staat haaks op deze beloften. Dit geeft MKB-
ondernemers het gevoel dat dit kabinet er alleen is voor multinationals en buitenlandse 
aandeelhouders. 
 
Praktisch onuitvoerbaar 
De DGA-taks gaat in de praktijk voor grote problemen zorgen. Jarenlang hebben MKB-
ondernemers het advies van hun accountants, fiscalisten en belastingadviseurs 
opgevolgd ten aanzien van financieren vanuit het bedrijf. Nu wordt ineens, uit het niets, 
bepaald dat de bestaande praktijk tot hoge belastingen zal leiden. Het met 
terugwerkende kracht belasten van in het verleden verstrekte leningen zorgt voor 
rechtsonzekerheid.  
 
Aangetekend moet worden dat het voor ondernemers vaak niet mogelijk is om deze 
openstaande schulden plotseling af te lossen. Het geld is geïnvesteerd, doorgaans niet 
aanwezig bij de ondernemers en is vaak niet snel vrij te maken.  
 
In de praktijk zal deze maatregel voor liquiditeitsproblemen bij MKB ondernemers 
zorgen. De maatregel leidt er toe dat geld niet gebruikt kan worden voor operationele 



 
  

Stichting	  ONL	  voor	  Ondernemers;	  	  KvK	  nummer:	  58667296	  
Prinses	  Margrietplantsoen	  76	  
WTC	  The	  Hague	  (Toren	  E)	  

2595	  BR	  Den	  Haag,	  tel.	  070	  -‐	  3643474	  

bedrijfsactiviteiten en investeringen. Dit is onwenselijk en schadelijk voor de Nederlandse 
economie.  
 
Stapeling maatregelen  
De DGA-taks staat niet op zichzelf; ondernemers zien een heel pakket aan 
lastenverzwaringen op zich af komen. Het tarief voor de aanmerkelijk belang-belasting 
(Box 2) neemt toe, net als de Btw die fors wordt verhoogd. De beloofde verlaging van 
het hoge VPB-tarief gaat maar deels door. Tegelijkertijd zijn er ook de niet gerealiseerde 
beloftes, zoals het versimpelen van de werkkostenregeling en het belasten van 
daadwerkelijke rendementen in Box 3.  
 
Positieve maatregelen, zoals het verlagen van de vennootschapsbelasting en het voor het 
MKB gereserveerde geld, vallen helaas in het niet bij de lastenverzwaringen die 
ondernemers over zich uitgestort krijgen.  
 
Het is tijd dat het kabinet haar belofte aan het Nederlandse bedrijfsleven inlost en met 
een merkbare lastenverlichting voor MKB-ondernemers komt. Dit is onverenigbaar met 
voorstellen zoals een DGA-taks.  
 
De DGA-taks is onrechtvaardig, zorgt voor rechtsongelijkheid en is praktisch 
onuitvoerbaar. Wij doen daarom een dringend beroep op u om deze maatregel te 
heroverwegen en niet in te voeren. 
 
 
 
 
Met ondernemende groet, 
 
 

 
 
 
 
Hans Biesheuvel 
Voorzitter ONL voor Ondernemers 


