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I Inleiding

leid.6 Dit verstagbevat een korte weergavevan het
congres.

0p maandag4 jlurri 2012organiseerdehet ZuidasInsti_
tuut voor Financieelrecht en 0ndernemingsrecht
(ZIF0) van de Vrije Universiteit Amsterdameen con_
2 Openingmr. drs. F.H.H.Weekers
grester ere van het tienjarig bestaanvan de masterop_
teiding Fiscaalrecht aan de W. Het congres,gewijd
Na het welkomvan Bellingwout,opendeStaatssecretaris
aan het fiscatevestigingsklimaatvoor hoofdkantoren
van FinanciènFransWeekershet congres.Destaatsse_
in Nederland,astond in het teken van de grote waarde cretaris
benadruktenogmaalshet, vooral in een tijd van
van dezekantorenvoor de Nederlandse
economieen
economischecrisis, grote belangvan het fiscalevesti_
de toenemende(fiscale)concurrentievan landenom
gingsklimaatvoor Nederland.Eenattractief fiscaalvesons heen.De ruim 300 aanwezigenuit de potitiek, de
tigingsklimaatis gewenst,maar misbruik (bijvoorbeetd
Betastingdienst,de rechtspraak.de wetenschapen het
bij het ontbrekenvan echte subsfancein Nederland)
bedrijfstevenwerdenverwelkomddoor het hoofd van
moet wordenvoorkomen,aldusWeekers.Nederlandis,
de vakgroepJaap Bel.l.ingwout.s
die tevensals dagvoor_ zo steldehij, aantrekkelijkvoor buitenlandseonderne_
zitter optrad.Dat het congresgoedwerdbezocht,is
mingenen prijkt dan ook hoog op verschittendeinter_
niet verwonderlijk, omdat het fiscatevestigingskLimaat nationateranglijsten.T
Dit is medete dankenaan de
voor hoofdkantorenvoor Nederlandvan groot belangis vele gunstige
fiscaleregelingendie Nederlandkent. zo_
en vanuit het kabinet ook aandachtheeft gekregenats als een tarief
voor de vennootschapsbetasting
dat interonderdeelvan het vorig jaar ingesteLde
topsectorenbe_ nationaal concurrerendis, de voorkomingvan dubbele
heffing over de uit een dochteronderneming
genoten
voordelen,het door ons land kunnen laten stromenvan
Een integraal verslagvan het congreszat t iiLeiio,i ioiaen
rente en royalty's zonderNederlandsebronheffingen
gepubliceerd
op www.belastíngrechtaandew.nl
en www.rech_ een uitgebreidnetwerk van betastingverdragen
met an_
ten.w. nlr/congres -hoofdkantor en.
derelanden, zo bracht hij de aanwezigenin herinne_
R. GielenLL.M is gastonderzoekerBelastingrechtaande
ring. WaarNederlandook om bekendstaat, is dat de fis_
Vrije UníversíteítAmsterdamen belastingailviseurbij KpIilG
cus buitenlandseondernemingenzekerheidkan bieden
Meijburg & Co.
als het gaat om hun fiscalepositie. De mogeUjkheidom
l4r. WY.Ip ís d.ocent/onderzoekerBelastingrechtaande
met de Nederlandsefiscuste overleggenen vooraf af_
Vrije Universiteit Amsterdamen senior jurídisch medewerker spraken
te maken (bijvoorbeetdin het kadervan hori_
Belastíngrechtbij de rechtbank Haarlem.Deze bijdrageis ín
de eerstgenoemdehoedanigheidgeschreven.
Het thema ltrestigingsklimaatvoor ondernemíngen'íshet
o zià daaroie;iMei nò;fdt<àÀtòiiein
ilai ae iop. Acnet-àsenao
interdisciplinaire onderzoeksterreinvan de vakgroep Fiscaal
ter versterking
van het vestigingsklimaat,
de acquísitie
en
recht.
het behoudvan internatíonale
bedrijvenen talenten.Actie_
Prof. mr. J.W. Bellíngwoutís hoogleraar Belastíngrechtaan
agenda
opgesteld
doorhetTopteam
juni
Eoofdkantoren,
de Vrije Universiteit Amsterdamen advocaaten belastingad_
2011.
viseur bij WÌdG Meijburg & Co.

7 Zievortgevoetnoot.
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zontaaltoezicht en/of advancetax rulings)
wordt door
dezegroepondernemingenzeer op prijs gesteld,
zo gaf
de staatssecretaris
aan. Verdermemoreeràe
hij dat de
stimuleringvan innovatiessindskort is uitgebreid
met
een extra aftrek van kosten voor researchand.
development(RDA).Daarnaastwordt de winst uit
inno_
vatieveactiviteiten belast tegen slechts5% en getdt
een korting op de loonheffing door de afdrachtvermin_
dering speur-en ontwikkelingswerk.
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Mannheim- uitgevoerdonderzoeknaar de effectieve
belastingdrukvan hoofdkantorenin Nedertand
en enke_
le anderelanden.laAls eerstewashet woord aan
Chris_
toph Spengell5die een toelichting gaf op de resultaten
van het onderzoek.Spengel.
_ naar eigen zeggenhalf
jurist, half-economist
- presenteerdehet onderzoek
dat
in een tijdsbestekvan drie maandentot stand is gekomen. Het betreft een benchmarkcomparíson
van het Ne_
derlandsehoofdkantorenktimaat.Debenchmarkbestaat
uit het VerenigdKoninkrijk, Ierland en Zwitsertand.

Zo nodig moetenfiscateregelingenook wordengerevi_
seerdom oneigenlijk gebruik tegen te gaan.Staatsse_
In het rapportligt de focusop de betastingdrukvan vier
cretarisWeekersnoemdedaarbij ondermeerhet tot
de
typischehoofdkantoorfuncties:
houdsteractiviteiten,fi _
kern terugbrengenvan de 30%-regelinge
en de voorge_
nancieringen treasury onderzoeken ontwikkeling
nomenbeperkingvan de aftrek van deelnemingsrente.lo
(researchand development,ook wel R&Dgenoemd)en
de
Wat dezeaftrek betreft, Uet Weekershet publiek weten
exploitatievan inteltectueleeigendomsrechten.
Eeneer_
dat hij op de dag van het congreseen wetsvoorstet
ste inventarisatieleidt tot de constateringdat NederLand
heeft ingediendmet daarin een regetng voor de aftrek_
met een statutair tarief van 250lo16
geenvoorsprongheeft
beperkingvan de deetnemingsrente.ll
Ook dit voorstel
op zijn naasteconcurrenten.lT
Financieringmet eigen
illustreert dat de uitdaging Ugt in het (fiscaat)aantrek_
vermogenis in Nederlandretatief duur, zowelvoor laag_
kelijker makenvan Nederl.and
voor buitenlandseonder_ als hoogrenderende
investeringen.Waarhet gaat om de
nemingen,maar niet ten koste van attes,zo verwoordde
Nedertandse
aantrekkelijkheidvoor hoofdkantoorfunc_
Weekerszijn visie. Na afloop van zijn inteiding ontving
ties, vertaatt dit zich in een derdeof vierde plaats in de
hij een exemptaarvan de door de fiscalevakgroepgeini_
landenrangschikking
(behatveop het terrein van R&D,
tieerde bundel Aanbevelingenter verbeteringu"n h.t
waarde positievan Nederl.and
gunstigeris).
vestigingsklimaatvoor ondernemingen,,lz
en wel uit
Echter,indien de hoofdkantooractiviteitenzijn gefinan_
handenvan FrederikBoulogne.l3In dezebundel zijn en_
cierd met weemd vermogen,weet Nedertandde batans
kete verhandel-ingen
samengebracht
van hoogleraren,
aardigrecht te trekken, zo lichtte Spengeltoe aan de
docentenen onderzoekersvan de W, die zien op moge_
hand van de getoondegrafiekenen tabe[en. Dit vindt
Ujke verbeteringenvan het Nederlandse(fiscale)vesti_
zijn oorzaakin het relatief hogestatutaire tarief. Af_
gingskUmaat
voor onderneminqen.
trekbaarheidvan financieringslastenbrengt Nedertand
met namein een gunstigepositie voor houdsteractivi_
teiten. Hier past evenwetde betangrijkekanttekening
3 Betastingdruk hoofdkantoren dat rente in Nederlanddikwijts aan aftrekbeperkingen
presentatie onderzoek
onderhevigis. Het eerderop de middagdoor de staats_
secretarisgenoemdewetsvoorstel,dat in een aftrekbe_
Het eerstepanet, geteiddoor Bellingwout,behelsdede
perking van deelnemingsrente
voorziet,lszet de relatief
presentatievan het rapport,Corporate
Taxationof
gunstigepositie van Nederlandop dit terrein verder
on_
lleadquarterServicesin Europe'.Dit betreft een door de
der druk.
fiscalevakgroepvan de W - in samenwerkingmet het
Centrefor EuropeanEconomicResearch(ZEW)te
EenonderdeelwaaropNederLand
het zeernaarbehoren
doet, is researchand developmenf,met nameindien sprake
is van financiering met eigenvermogen.Met de innovatie_
8 zie daarover nader ,TheÀiLaì:
biitzaannì,eià ài tniòiane;.
box en onlangsingevoerdeRDAúals multiplier komt
Forfaítaìr2012/223,
9

p. 2-38.
Art. 31a lid.2 onderdeela en art. 39clíit 3 WetLB 7964
(tekst vanaf 1 januari 2012).

t+ nàl iÀlegiàtiiiiipìoti is ie irÀiaenàp ww,w.uetaiàigrecnt_

10 Mínísteríevan Fínancìén
28 oktober2011,nrs. Afp
aandevu.
nl en www.
rechten.vu.
nI,/congre
s_ho
ofdkantoren.
2011/ 792 en AIp/ 2011/ z92U.
15 Prof.dr. C. Spengel
is hoogleraarBusiness
Adminístration
11 lllletuitwerkingfiscalemaatregelenBegrotingsakkoord
2013,
and InternationalTaxationaande [Iniversityof Mannheim,.
art. 131WetWB 1969.
Centre
Economíc
fur European
Research
(ZEWllannheim).
12 G.EBoulogne& L.J.A. píeterse(reil.), Aanbevelingen
ter
16 Afgezienvan hettariejopstapje
van20%o.
verbeteringvan het vestigíngsklimaatvoor onderneminqen.
17 Het tarief ín het Verenigd
Konínkrijkgaatvoorvennoot_
TYibuutaanJaapBellingwout,Deventer:Kuwer 2072.
schappen
meteenboekjaar
vanaf1 januariín 2013omlaao
13 Mr. G.F.Boulogneis docent/onderzoeker
en promovendus
naar 24o/o.
Belastíngrechtaan de Vrije uníversiteit Amsterdamen belas_
tingadviseurbij PwC.

18 Zie inmiddels Stb. 2012, 321.

19 Art. 3.52a Wet IB 2001.

@

Weekbtad
fiscaatrecht. os;+ 9 augustus
2012

Nederlandmet een negatieveeffectieve
betastingdrukop
onderzoeksactiviteiten
goedvoor de dag.Enkelúet kanton
Zugkent een nog ruimerefaciUteringvan
R&D.Defiscale
subsiùèring van R&D-activiteitenmagvotgens
de onder_
zoekersbovendienmonq wellspentwordengenoemd:
een
10%lagerebetastingdrukdoet volgensSpenget
de aantrek_
kingskrachtvoor R&D-activiteitenmet 5òo/o
iermeerderen.

sprak Beetsmaenkele (empirische)onderzoeken
waaruit
blijkt dat met nameverzwaringvan de vennootschaps_
belastingin hogemate verstorendwerkt voor
economi_
schebedrijvigheid,z3
en leidt tot de verschuivingvan
winsten naar laagbetastejurisdictiesdoor middel
van
transfer pricing. Er valt voor de EU_landen
dan ook nau_
wetijks voordeelte haten uit verderegrondslagverbre_
ding. MaarBeetsmawaarschuwde
ook voor miirder door_
Deruimhartige subsidièringrranR&D_activiteiten
afgezet
dachtealternatievenom de staatskasin economisch
tegen de wat bleke prestatiesrnn Nederland
op andereter_ moeilijke tijden aan te vullen.
Zo komt het voorsteltot
reinen, vormdevoor de tweedespreker,Eric
Kemmeren,ro invoering van een bankenbelasting,za
gefet op het be_
aanleidingenketekritische kanttekeningen ptaatsen
te
bij
lang van kredietverstrekkingom uit de financièle
crisis
de opzetvan het onderzoek.Met nameàe pagina
op
f9
te raken, naar zijn meningop eenongelegen
moment.
van het onderzoeksrapport
neergetegcte
constateringaat
Al met al moestvolgensdagvoorzitterBettingwout_
die
een deelvan de R&D-activiteitenzonderfucale
stimute_
nog geenkennis had kunnen nemenvan de inhoud
van
ring waarschijnlijkniet zou pl.aatsvinden.deed
blj
het op die dag ingediendewetsvoorstelinzake
deetne_
Kemmerende waag rijzen of Nederlanct(dan
wet iuropa;
mingsrente- de voornaamsteconclusiena het
eerste
zich niet meerzou dienentoe te leggenop de
verbetering panetdebatluiden, dat Nederland
geenvoorsprongmeet
van anderewezenlijkevestigingsfactoren.Hij
signaleerde
heeft atshoudsterlanden alleen bij schutdfinanciering
in het debat een onerrenrediggrote nadruk
op tret lefang
nog gunstig afsteektbij de onderzochtelanden;
reden
van (vennootschaps)bel.asting
en steldedat arbeidsproduc_ temeerom datgene
wat aan renteaftrekresteertna re_
tiviteit, infrastructuur en politieke stabiliteit
evenzeer
paratie van het Bosal-gata5
te koesteren,aLdusde dag_
bepalendefactorenzijn bij investeringsbeslissingen;
pas
voorzitter. Eenreactievan de staatssecretaris
op deze
indien dezefactorenin verschitendetandenmii
of meer
observatiewas de aanwezigenhelaasniet gegund.
getijke tred houden,spetenbetastingen_
en dan niet en_
kel de vennootschapsbetasting,
maarook de loonbelasting,
sociateheffingen, btw en bronbetastingen_ een
doorslag_ 4-Fiscaalvestigingsklimaat
hoofdkantoren:
gevenderot. Het niet in aanmerkingnemen
van deze,
pl.us-en minpunten
maarook minder huantificeerbarefactorenals het
betang
van fiscalerechtszekerheid,noemdeKemmeren
als belang_ In het tweedepanel, ondervoorzitterschap
van Edwin
rijkstebeperkingenvan het onderzoek.Kemmeren
besfoot Visser,26
werdende ptus- en minpunten van het fiscale
met de stetling dat, medegeziende alsmaargroeiende
be_ vestigingsklimaatvoor hoofdkantoren
in Nederlandaan
tekenis van supranationalewetgevingals het
EU_en het
de orde gestel.d.De eerstespreker,Frank Engelen,r,ging
Itl0-recht, de focusniet zozeerzou moetenliggen
op de
in op het onderscheidtussenzogenoemde
traditionele
concurrentietussende EU_[dstatenonderling,
maarveel_
(staf)functiesen strategischehoofdkantoorfuncties,
zo_
eer op de EUtegenoverde rest van de wereld,
waarbij ge_
als marketingfuncties.Bij strategischehoofdkantoor_
bruik zou moetenwordengemaaktrraneengecoórdineerde
functies gaat het niet alieenom researchand
aanpakom het vestigingsktimaatop Europees
niveaute
development(de wítte jassenactiviteíten),maar
ook om
verbeteren.
allerhandeandereinnovatieveactiviteiten, aldus
Engelen.Uit het eerderaangehaatde
WZEW_onder_
Terafsluiting van het eerstepaneldebatvoorzag
Roel
zoek28komt naar voren dat de andereonderzochte
[anBeetsma2l
de onderzoeksresultaten
van een *"iro_.aoden fiscaalgunstigerzijn voor strategischehoofdkan_
nomischkader.Hij merkte op dat Nederlandzich
met
toorfunctiesdan Nederland.Engelenstetdevoor
zijn relatieveaantrekkeLijkheidvoor schuldfinanciering
- een bron van macro-economische
instabiUteitzz_ niet
noodzakelijkerwijsgetukkig hoeft te prijzen.
Voortsbe- 2j Zíe bíjvoorbeelitJ.trr.Arnold e.a-,
iii iotlry

foí tiòiomic
Recoveryand Growth,,TheEconomic
Journal, februari 2011,
24 Kamerstukken
II 2011/12, 33 121,nr. Z.
zò iiiy. àin r.C.ò..u.îeàài,eieiiilioìistèràiir inièrnàiioiÀti
25 Eet gebruikvan het woord.gat wordt overígens
door
Físcale
Economíe
aande TilburgUníversity
en wetenschap_
Bellingwout bestredenín zíjn artíkel .Bosal_mania,,
WR
pelijkadviseur
van Ernst& young.
2011/1008.
21 Prof.dr. R.M,W.J.
Beetsma
bekleedt
deMN Chairin pension 26 Mr. E.A. Visserís plaatsvervangend
dírecteur_generaal
Fisca_
Economícs,
ís Vice_Dean
of EB, Ilniversityof Amsterdam,
le Zakenen directeur DirecteBelastingenbíj het
Mínisterie
Netspar,CEpR,
CESIfu
en TI.
van Fínancién.
22 Zieondermeerhetrapportvande Studiecommissie
belas27 Prof. mr. EA. Engelenis hoogleraarInternationaal
Belas_
tingstelsel,'Continuiteit
en vernieuwing,,
Kamerstukken
II
tingrecht aan de UniversíteitLeiden en partner pwC,
bij
2009/10,32 123,nr. 52.
28 Zíeparagraaf3.
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innovatie in de breedtete stimulerenen de innovatie_
box voor - kort gezegd- alle vormenvan innovatie toe_
ganketijk te maken,dus niet alteenvoor know
how op
basisvan onderzoekvan wítte jassen.Engelenis zich
ervan bewustdat een dergetijkeverruimingbudgettaire
dekking vraagt. Hij stelde daaromvoor het tarief van
de
innovatieboxte verhogennaar 10%en een grondstag_
verbredingte bewerkstelligendoor de renteaftrekbeper_
kingen in de vennootschapsbelasting
verderaan te
scherpenen te vereenvoudigen.Zijn voorsteLwerd door
veet aanwezigenonderschreven.
Dat Nederlandeen regimevoor groepsfinancieringen
nodemist, werd uit de doekengedaandoor Basvan
der Goorbergh,ze
de tweedespreker.Hij vindt dat
Nederlandop dit terrein lef en doortastendheidzou
moetentonen, ondermeerdoor invoeringvan een stimuteringsregime
voor financieringsinkomsten.
Zo is de
Nederlandsedeelnemingvrijste[ing3oniet per definitie
beter dan de vergelijkbareregelingenin andere[an_
den. Van der GoorberghsteLt dat een verruiming van
de deelnemingsvrijstelUng
voor passieveconcernfinancieringsmaatschappijen,
overeenkomstig
de voorstellen
tot aanpassingvan de CFC-wetgeving
in het Verenigd
Koninkrijk, gewenstis. Eenkrappemeerderheid
van de
aanwezigenreageerde
positief op zijn stelting.

activiteiten met weemd vermogente financierenwelis_
waaraanwijsbaaris, maar dat de uiteindelijke fiscale
gedragingenniet goedkunnen wordeningeschat.
Mede
daaromwordt nog steedsdoorgemodd.erd
met de weer_
barstigematerie die de aftrek van rente is. Vordingwees
er verderop dat renteaftrekinvloed heeft op de financi_
ele positie van ondernemingen.Zijns inziens worden
met de huidige regelsvoor renteaftrekde minder goed
draaiendeondernemingenovereindgehouden.3a
terwijl
de goeddraaiendeen groeiendeondernemingenontmoedigdworden,omdat zij te makenkunnen krijgen
met renteaftrekbeperkingen
bij (bijvoorbeeld)overna_
mes.35
De afgelopentijd zijn er verscheideneoplossingen aangedragen
voor een fundamenteleverandering
van de regelsvoor renteaftrekin de vennootschapsbe_
lasting die kennelijk in de potitiek onvoldoendeweer_
klank vinden, zo vertetdeVording.Zijn voorstelom de
huidige regelsvoor renteaftrek (met inbegrip van deel_
nemingsrente)ongemoeidte laten, nu er geenalterna_
tieven wordengebodenwaaryooreen politiek draagvlak
bestaat,werd bijna unaniem door de aanwezigenbe_
aamd.

5 Intermezzo

Als derdesprekerwasNiels Smetsers3l
aan de beurt. Hij
Fredvan Horzen,36
nooit warsvan een stukje rechtshis_
ging in op de positievebasishoudingvan de Belasting_
torischeduiding, verzorgdetussende bedrijvendoor
dienst tegenoverondernemingendie in ons land witten
een aangenaamfiscaalintermezzowaarin hij zijn ge_
investeren.VotgensSmetserswordt dat gekarakteriseerd
hoor meenamnaar het Nedertands-Indiè
van dejaren
doorde mogeUjkheden
van ondermeerhorizontaaltoe_ 20-30.VolgensVan
Horzenheeft Nederlandin de dis_
zicht en advancetax rulings.3zDeNederlandse
betas_
cussieomtrent een CCCTB
veel te winnen bij een sys_
tingdienst loopt daarmeevooropmet het gevenvan
fis_ teem van winstspUtsingvolgensde bedrijfseconomische
caterechtszekerheidaan buitentandseondernemingen.
analyse,zoalsdezewerd toegepasttussenNederlanden
Smetsers'stetUngLagin de sfeervan de ontwikketing
(voormalig)Nederlands-Indiè.37
Zoalsde inkomstenùt
van een tanqjarigefiscatevisie vanuit Nederlandsper_
suiker grotendeelswerdentoegerekendaan Indiè we_
spectief:het invoerenvan een restwinstboxof
een de_
gensexterneomstandighedenals de havensen
vrucht_
gressiefvennootschapsbelastingtarief
voor overwinst,
bare grond, zou Nederlandmet zijn lucht_ en zeehavens
waarbij eerst het inkomen toerekenbaaraan a[[e regu_
aanspraakkunnen makenop een belangrijk deel van de
liere functies tegen het normaletarief wordt betast
en
in Europeesverbandte verdelenkoek, atdusVan
het resterendeinkomen (de restwinst)tegen een
laag
Horzen.Voortspleitte hij voor het afschaffenvan de
tarief. Dezestetting werd door het publiek met ruime
Nederlandsedividendbelastingen voor een verplichte
meerderheid
aangenomen.
filialisering van deelnemingenvan meerdan 50%.Door
dergelijkedeelnemingenfiscaalte behandelenals vaste
De taatstesprekerin dit panel was Henk Vording,33
die
inrichtingen (inclusieftoepassingvan de objectvrijstet_
zich concentreerdeop de renteaftrekin de vennoor_
ling), zou de groepsrenteproblematiek
in één keerziin
schapsbelasting.
VordingLegdeuit dat de neiging om
opgelost.

Mr. B. van der Goorberghis tuln nièàaoj tù uij neitei_
Packard.
30 Art. 13 WetVPB1969.
Itr. N.A.T.Smetsersis het aanspreelquntvoor potentíèle
buitenlandseínvesteerders
bij de Belastingdienst.
32 Besluitvan 1I augustus2004, nr. IÍ22004/I2SM.
33 Prof. dr. H. Vordingis hoogleraar Belastingrecht
aande IJniversíteitLeiden.
z9

Ervan uitsaande dat de reité ten tàiiceiàin nèi
iiióatel re_
sultaat kan wordengebracht.
5i
Art. 15ad WetWB 1969.
36 ItIr,F. van Horzen is partner bij WMGMeijburg
& Co.
37 Zie in dit verbandA.E.C.van Saarloos,
Het IndischeJiscale
winstsplitsíngsvraagstukin de practijk: bíjilrage tot de
op_
lossingvan het internationaleprobleemder voorkomíng
van
dubbelebelasting,Rotterdam:Nijgh& Van Ditmar
1930.
54

1(M9

6 Hoofdkantoren en innovatie

tra aandachtals het gaat om besclrerning rran intellec_
tuete eigendomsreclrtenm reclrtszehrheid. Iot slot
Na het intermezzovan Van Horzen,introduceerdeJos
besprakKale de situatie in Singapore.Als het gaat om
Beerepoot3E
de sprekersvan het door hem aangevoerde developmentand qansíon
btrentívein dit land, kan
derdepanel. In dit panetstond de innovatie voor hoofd_ gezegdworden
dat de duidelijke eisen die Singapore
kantorenin Nederlandcentraat.VolgensBeerepoot.
stett aan ondernemingenals prettig worden eryaren.
scoort Nedertandgoedop het gebiedvan innovatie, al is Ook is de EIIB (Economic
DevelopmentBoard) zeer ac_
de waag gerechtvaardigdof stimuleringwm innovatie
tiefin het benaderenvan buitenl,andsebedrijven. tta
niet meergericht zou moeten plaatsvinden,in pl.aats
een uitgebreide ryeergarevan de fiscate maatregelen
van via de vennootschapsbelasting.
Van Lambatgen,3e
de voor innovatie in het buitenl,an{ kon f,ale,sstetting of
eerstesprekervan dit panet,verteldedat innovatie en
Nederland,naar het voorbeeld tnn de EBI!, niet méér de
kennis dichtbij elkaar liggen, maar dat innovatie meer
boer op moet met zijn regetingen, op instemming reke_
is dan kennis alteen.Van Lambatgenweeserop dat er
nen van een grote meerderheidmn de aanwezigenprikkets (door de overheid)nodig zijn om kennis te
kunnen omtoverentot innovatie, die niet atteen uit lugft De
laatste spreker mn dit panel ras Robert Schaart-c
tecfttechnologiebestaat.Met zijn stelling dat Neder_
IIij informeerde het pubtiek over de ontwikkelingen van
land meer maatregetenmoet ontwikketen die leiden tot
de afgetopentien jaar op het vlak rnn innonatie.a3Vol_
een betereinfrastructuur voor innovatie, kon Van
gensSchaaÉrralt het op dat ondernemingenin het Irlf,B
Lambatgenop bijna volledige steun van het publiek re_
meer gebruikmakenvan de afdrachtverminrteringspeur_
kenen. RobHartman,ao
de tweedespreker,gaf aan dat
en ontwikketingswerk (WBSO)dan de grote ondàme_
Nederlandmet ASMLde weretdmarktteideris in de chip_ mingen,
die op hun beurt juist meer gebruilmaken van
industrie. Hlj veÉetde dat 48% van het budget voor
de innovatiebox.sDat de toonkosten mor innonatieve
researchand,development(650 miljoen euro) buiten
ondernemingende afgelopen tijd zijn gestegen,terwijl
ASMLbesteedwordt bij kennisinstellingenen toeteve_
de totale uitgaven voor innorratie afnemen, is voor hem
ranciers.waaronderveet MKB-bedrijven.Juist vanwege
een teken dat meer overheidssubsidieniet per definitie
deze samenwerkingzag Hartman geen tegenstelling tus_ leidt
tot meer innonatie. Schaarttestte met zijn stel_
sen multinationals en het MKBwaar het de toegang tot
ling, of innorntieve ondernemingenbij de keuze rran de
fiscate R&Dincentives betreft. Votgensde stelling van
vestigingsptaatsmeer kijken naar fiscateincentives voor
Hartmanzljn hoofdkantorenleuk, maarzijn centravoor
innovatie, dan naar directe innorratiesubsidies.Volgens
researchand developmenfbeter. De grote meerderheid
de aanwezigenwas de gekozenvonn n financiéle on_
van de aanwezigenkon daarmeeinstemmen.
dersteuning door de overheid wij neutraal.
Eenvergelijkingvan internationaatfiscah maatregeten
ter berrorderingvan innovatie werd gepresenteerddoor
Annemiek Kale,1lde derde spreker. Daarbij werden de
fiscate maatregelenin Nedertandvergetekenmet die rran
Frankrijk, China en Singapore.Kate ging eerst in op de
oedìt dlmpót recherche,een fiscale maatregelvoor in_
norntie in Frankrijk. DezeregeUngcreéert,kort gezegd,
een extra aftrek voor de (Franse)vennootschapsbel,as_
ting van 30%voor kosten die gerelateerd zijn aanresearchand development.De credítd,ímpót rechercheis
ruimhartig te noemen en wordt niet alleen door innova_
tieve ondernemingenbenut, maar _ opmerketijkgenoeg
- ook in grote mate door banken
en verzekeraars.
In
Chinawordt een apart regÍmevoor hígh techrran10yo
gehanteerd,zo vervolgde Kale. Voor wíe dit
land met
(onbegrensde)mogeUjkhedende thuisbasísvoor
zijn ac_
tiviteiten wit taten zijn, vraagt ChÍnawel om enige ex_
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39 Dr.R. van Lambalgen
is dÍrecfeurVenturelabIlventebíj de
Universìtert
l}ente.
40 Dr. ìr. R.farànan ts illrectorStrategíc
program
Technology
àUesUL.
47 MnA. l(ale ùrtar dìrectorbiJDanone.

7 Hoofdkantoren en het juridische
vestigingsklimaat
Bij het laatste panel was het de beurt aan Sven
Dumoulin,a5GuusWarringaa6
en GeertRaaijmakersaT
om
onder leiding van Frank pótgens.4de vestigingsplaats_
discussiejuridischte omtijsten. In dit gedeelteging
het met name om het ondernemingsrecht,corporate
governance,concernrecht,effectenrecht en proces_

42- i;-fw: i;iàln/l ii ààiii'rir NL rnii;iai; b;íj-îièÀiisi;hai
NL.
'Fiscaal
43 ZieookP.M.C.Dekkers,
innoveren
in Ned.erland,,
wFR2012/244.
44 Art. 72bWetWB 1969.
45 Mr.S.H,M.A.
Dumoulinis generalcounselbij AKZTNobel.
46 Mr. G.Waningaís boardmember
en chiefcounsetbij ApG
AssetManagement.
47 Prof. mr. G,I+I.TJ.Raaijmakersis hoogleraar ondernemíngsen effedenrecht aan de Vije Universiteit Amsterdam
en
partner bíj NautaDutíIh.
48 Prof. mr. F.P.G,piitgens is hoogleraar Intemationale
en EuropeseBelastingrechtaande Vrije llníversíteìt Amsterilam
en belastingadiseur bij De Brauw BlackstoneWestbroek,
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recht, voor zoverrelevantvoor
hoofdkantoren.
DumouUntoonde overtuigend
aan dat
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evaluatiezoudendienente maken
van de bevoegdheden
die bestaandewetgevinghen reeds
lieat- naai3rnaters,
stelling dat de effectiviteit van r"g"tg.uing
.itoezicht
bij het waarborgenvan stabiliteit
opie nriancierc
markten niet moet wordenoverschal,
en dat meermoet
wordenverwachtvan zetfregulering,
kon, wederom,op
de instemmingrekenenvan het pubtiek.

doorgaansde beslissersover de
vestigingsplaatsvan een
onderneming,zien in nationale
ror.rg"uiiggr"ug u"n
beperkte(re)rol voor de aandeelhouà.r,
i""g;r"ga. u"n
land dat het investeringsklimaat
wit Ueuoràii-en,zal de
aandeelhouder
minder bevoegdheden
toebeaeten.Oere_
centeUjkvoorgesteldeherziening
van het ."que,.8 AfsluÍting
recht,4edie de macht van de aandeelhouders
n"
uitbreidingenweer enigszinsinperkt,
".ra"r"
i, ;;i;;;
De middagwerd afgesrotendoor sjoerd
Dumoulinte bestempelenats goea
van Keulen.53
ars
uoo, f,ut"ia"rtandse
vicevoorzitter
van de regiegroepinternationate
vestigingsklimaat,maar ook weinig
a.quiri
consistenttie en vestigingsklimaat.s+
Dumoulinsvoorstel om het nu_r".lit
VanKeulen,ignateera. _
te herzien, zoOat
daar
waarhet gaat om het belangvan f,.t
dit meer op één lijn zou wordengebracht
met het (aan_ van hoofdkantoren_
""nir.tt"r,
een door angstvoor globatisering
staande)bv-rech1,so
inclusief de daarin vervatte versoe_
veroorzaakteinertie in de Nederlandse
pelingen,5lkon op de instemming
sarienleving.
rekenenvan de over_ VolgensVan
Keulenstaat het economischeen
grote meerderheidvan de aanwezigen.
sirategi
schebelangvan hoofdkantorenbuiten
Warringasprak namensde investeJrder,
kijf
en
moet Ne_
die zich over
derlandzich bij het aantrekkenen
het algemeenniet zozeerlaat leiden
behouden
daarvan,
aoor;uiiir.f,"
in internationaalverbandduidelijker profilerenlan
verschitlentussenlanden, zolang
ae
d"a, m"ir (als onaer_ hand van
een gecoórdineerde
grens)de rule oflaw getdt.
maiktstiategie.DaarUii
Fiscaleoverwegingenacht
zou het zich vooral moetenrichten
hij v-angroter belang.Maarook,n"rttr"g;;lnà.
op nie-uwemultina_
*""ttionals
uit opkomendeeconomieèn.Ookzou
regelenen het gedragvan toezichthouders
meergein_
beinvloeden vesteerdmoetenworden
in (nationale)maatschappeUjinvesteringsbeslissingen,
aldusWarringa.VVarringa
stet_ ke structuren die bepalend
zijn voor de
de vast dat onderinvesteerdersgrote
iehoeft;bert"at
aantrekkingskrachtop (hoogopgeteide)
aan afsprakenovereenkomstigde
werknemers,zo_
uit Amerikabekende
als onderwijs.Voortspleitte Van Keulen
no-actionletters,af te gevendoor
uoo, h.t be_
de toezichthouders.
houd en de uitbreiding van fiscale
zoalsbijvoorbeeldde AIM en DNB.
faciliteiten voor Ín_
Het ou.r*.g.na nr_
novatie,en waarschuwde
hij voor de gevolgenvan de
caal onderlegdepubliek voetdeveel
voor een dlrgetijke
'
vele
maatregelenvoor de financièle,à.tor-ai"
(civiele) variant van de (fiscale;
n"", u.r_
*UngprutUit.
wachtingeen afnamevan 30o/o
Terafsluiting van het laatste panel
van de kredietverlening
mpf"itt.
in Nederlandbewerkste[igen.Aldus
Raaijmakerseen consistenteaanpak
u.rrorga" lì.,
van de financiète
Keulen
een passendslot van een fraai lustrumcongres,
crisis door regelgeversen toezichthouders
tezamen.
waarin het vestigingskrimaatvan hoofdkantoren
Dezepartijen komenthans beurtelings
vanuit
*"t *".ir"g.t"n
een
breedperspectiefonder de loep werd g.r;n.
op de proppen52
waaryannut een noodzaakniet attijd
zijn. waarbij bovendiende focus
figi op ..r_
$|;UiU
rncnes en in veel minderemate
het biedenvaniewe_
gingsruimte.Aan dezeongecoórdineerde
aanpakmoet
volgensRaaijmakerseen eindeworden
g.;;;'k, ,n.,
masterplanvoor het bank_en verzekeringswezen, ".r,
met
een groterenadruk op zelfregulering
an
surplace
voor lvetgeveren toezichthouder,
".n
die eerst
een gionaige
4e ItletsvoorstetherzieÀíns iiàièi
teirei,int-xàìm,òiiniieii n
2010/11,32 887,nr. 2.
50 Het voorstel tot de Wetvereenvoudiging
en flexibíIísenng
bv-recht(31 058) is op 12 juní 2012
doorde Eerste
Kamer
aangenomen
en treedt naar verwachtingin werkíng
op
1 oktober 2012.
sl Bijvoorbeeldde mogelijkheiit
stem-/wínstrechtlozeaandelen
uit te geven.
52 Raaíjmakersnoemdetalrijke voorstellen,
onder meerop het
terrein van de woningmarkt, het
beloníngsbeleidvan financiéIeonilernemingenen het pensioenstelsel.
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Centreen vicevoorzíttervan het Regieorgaan
ínternationdle
acquisítíeen vestigingsklímaat(de
opvolgervan hetIon_
teamEoofdkantoren).
54 Dít regieorgaan,onder voorzitterschap
van de minístervan
EconomischeZaken, Landbouwen Innovatíe,
is d.eopvolger
van het door Van Keulenvoorgezeten
TopteamHoofllkanto-

