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Calimero
Een van mijn tekenfilmhelden van vroeger is Calimero, het 
aandoenlijke kleine kippenkuiken met een halve eierdop op zijn 
kop. Mijn held stond bekend om zijn beteuterde uitspraak: “Zij 
zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk, o nee”.

Anno 2017 is er eigenlijk niets veranderd. Ook nu is er nog 
steeds een groot verschil tussen de ‘groten’ en de ‘kleinen’. Dit 
bleek maar weer eens bij de voorgenomen afschaffing van de 
dividendbelasting. Deze kwam als een duiveltje uit een doosje. 
Het stond niet in de verkiezingsplannen en ook diverse econo-
men konden de maatregel niet goed verantwoorden.
Onze premier moest kleur bekennen. De lobby van een aantal 
grote multinationals had hun werk gedaan. Een kostenpost van 
ruim € 1 miljard waarvan het voordeel toekomt aan buiten-
landse investeerders.
Het door de politiek opgevoerde argument dat de Nederlands 
ingezetene geen last zou hebben van de maatregel klopt in de 
basis. De dividendbelasting is immers ‘maar’ een voorheffing 
op de forfaitaire rendementsheffing van box 3. Dat de afschaf-
fing voor ons niet leidt tot een nadeel (maar dus ook niet tot 
een voordeel) is mooi meegenomen. Toch blijft het lastig uit te 
leggen dat een dergelijke groot voordeel wordt toegeschoven 
aan een groep ‘onbekenden’. Was het niet veel fraaier geweest 
om dit voordeel te gebruiken voor het verruimen van de bud-
getten in de zorg, onderwijs of bij de politie?

Dat de ‘groten’ wel vaker een speciale belastingpositie heb-
ben, was misschien niet voor iedereen bekend. Na de discussie 
rondom de ‘ruling’ tussen Procter en Gamble en de Belasting-
dienst had iedereen er opeens een mening over. Tuurlijk in 
grensoverschrijdende situaties is het goed vooraf duidelijk-
heid te krijgen over de belastingheffing. Een ruling biedt dan 
uitkomst en is ook zeker niet altijd gericht op het behalen van 
(oneigenlijk) fiscaal voordeel. Het wordt wel lastig uit te leggen 
als een dergelijke afspraak op individueel niveau kan worden 
gemaakt. Dat dergelijke afspraken in bananenrepublieken 
worden gemaakt … maar toch niet in Nederland.

Dat de lobby van de ‘groten’ tot nog meer onevenwichtigheid 
leidt, blijkt uit het regeringsvoorstel om de aanmerkelijkbe-
langheffing in box 2 te verhogen.
Het tarief is nu 25% en wordt in de periode tot aan het jaar 
2021 verhoogd naar 28,5%. Deze heffing is onder andere aan 
de orde als een directeur aandeelhouder uit zijn BV vermogen 
onttrekt in de vorm van dividend. Door de tariefsverhoging 
wordt voornamelijk het midden- en kleinbedrijf getroffen. Ook 
hier blijven de multinationals veelal buiten schot.

In tegenstelling tot Calimero wil ik niet meegaan in de nega-
tieve gedachte dat het allemaal niet eerlijk is. Grote bedrijven 
zorgen voor werkgelegenheid, belastingopbrengsten, econo-
mische groei en ga zo maar door. Dat Nederland aantrekkelijk 
moet blijven voor de ‘groten’ is duidelijk. Beter is het daar dan 
duidelijk en eerlijk over te communiceren.

Verder zou ik graag aan Calimero willen meegeven dat belas-
tingontduiking iets anders is dan belastingontwijking. Bij het 
ontduiken van belasting kom je 
(waarschijnlijk) in de gevangenis. Bij 
het ontwijken van belasting kom je 
zo goed als zeker in het paradijs.
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