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Tax Assurance

Fiscale ethiek in
de boardroom
Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel:
• kunt u de relatie leggen tussen globalisering en tax
planning en tussen corporate governance en ﬁscale
ethiek;
• weet u dat ethiek van belang is voor ondernemingshandelen, dat legaal handelen een morele toets niet
uitsluit en dat ethiek permanent aandacht verdient in
alle lagen van de onderneming;
• bent u op de hoogte van het belang van een integriteitstrategie en van ﬁscaal moreel leiderschap dat in
de boardroom wordt getoond.
Trefwoorden:
ﬁscale ethiek, corporate governance, globalisering, fair
share, fair play, COSO

Samenvatting
Fiscaal handelen dient te passen in een bredere ethische
visie op de eigen onderneming. De gekozen ﬁscaalethische
visie mag niet slechts een stukje papier zijn. Het ﬁscaal handelen van de onderneming zal daar steeds aan gerelateerd
moeten worden. Belastingen zijn een moreel fenomeen, zij
belichamen verdelende rechtvaardigheid in onze maatschappij die allen voordelen biedt. Dat vraagt om fair play.
Multinationals gebruiken regelmatig vernuftige legale
structuren die voor minimalisatie van belastingdruk zorgen.
Maar ook dit legale gebruik van ﬁscale regels impliceert een
morele keuze: kiest men voor fair play of voor free riding?
Tax in de boardroom vraagt dan om een ﬁscale strategie
die morele aspecten expliciet verdisconteert – binnen een
bredere ethische visie op de eigen onderneming. Moreel
leiderschap brengt die visie tot leven. De bedrijfsethiek
van de organisatie en de professionele moraal zijn daarbij
belangrijke aandachtspunten.

Inleiding

42

De gedachte dat alles wat (ﬁscaal-)juridisch
toelaatbaar is niet voor morele kritiek vatbaar
zou zijn is achterhaald. Er is gewoonweg geen
strikte scheiding tussen recht en moraal, hoe
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gemakkelijk het misschien ook zou zijn als die
er wel was. De ‘morele’ automatische piloot
moet dus niet uitgeschakeld worden bij ﬁ scaal
handelen. Anno 2014 kan geen ﬁscalist meer
volhouden dat belastingen niets met moraal
te maken hebben. ‘Aggressive tax planning’
staat immers volop in de schijnwerpers van het
publieke debat. Denk maar aan de publiciteit
rondom de structuren van Starbucks, Google,
Amazon e.a.
De centrale vragen zijn dan:
• Wat is de relatie tussen belastingen en
ethiek?
• Waarom is dat relevant voor de onderneming? en
• Wat betekent dat voor het ondernemingsbestuur?
De lijn van het betoog is als volgt. Eerst zal ik
laten zien waarom ethiek intrinsiek met belastingen is verbonden. Dan komt de morele component van het ﬁ scale gedrag van ondernemingen
aan bod. Daarna behandel ik het proces van
globalisering en corporate governance in relatie
tot agressieve tax planning en ethiek. Vervolgens
benadruk ik het belang van fair play als moreel
beginsel. Dit alles leidt tot een aantal ﬁ scaal-ethische vragen die de aandacht van de boardroom
verdienen. Tot slot rond ik mijn betoog af.

1 Belastingen als moreel fenomeen
Wat moet een onderneming eigenlijk met ﬁ scale
ethiek. ‘We hebben toch de wet? Dan is er toch
geen behoefte meer aan ﬁ scale moraal?’, zo wordt
vaak gezegd. Natuurlijk is de wet een belangrijke
leidraad bij ﬁ scaal handelen, maar de interpretatie
en toepassing van de wet laat vaak nog ruimte.
De interpretatie en het gebruik van de belastingregels laten verschillende keuzes toe. Zo kan men
scherp en minder scherp aan de wind varen. Dit
is (ook) een kwestie van moraal, niet enkel van
ﬁ scale techniek.

Wetsinterpretatie is niet moreel-neutraal.
Waarom niet? Belastingen zijn een moreel
verschijnsel.1 Belastingen zijn immers de kurk
waarop de staat drijft. Maar die staat is geen doel
op zich maar een intermediair ten behoeve van de
maatschappij – de samenwerking tussen mensen
die ieder voordelen brengt. Zij maken vrijheid
mogelijk en vertrouwen van mensen in elkaar –
onontbeerlijk voor elke markt. En de markt maakt
op haar beurt ondernemen mogelijk. Zonder
markt en maatschappij kunnen ondernemingen
eenvoudigweg niet ﬂoreren. 2 Ondernemingen
hebben dus proﬁjt van de staat. Tegelijk belichamen belastingen een vorm van verdelende
rechtvaardigheid: wie draagt wat bij aan de maatschappij waar allen van proﬁteren. Belastingen
zijn dus nooit alleen maar geld. Het gebruik van
belastingen ten behoeve van inkomensherverdeling is een bijzondere illustratie van dit morele
karakter. Zo krijgt vrijheid ook voor de minder
gefortuneerden betekenis.
Belangrijk voor ondernemingen is ook dat belastingen bescherming van eigendom mogelijk
maken, daaronder intellectuele eigendom. Geen
vrijheid dus zonder belastingen, maar ook geen
markt. En ook geen markt voor het internationaal belastingrecht (‘tax law market’), de markt
waarop staten dingen naar de gunsten van de
belastingplichtigen met een zo lucratief mogelijk
pakket goederen en diensten maar vaak ook ﬁ scale producten (zoals bijzondere ﬁ scale regimes). 3
De keuze voor een bepaalde interpretatie van
de belastingwet heeft derhalve gevolgen voor
de realisatie van de door de wetgever beoogde
distributieve rechtvaardigheid. Een bepaalde
toepassing van de regels heeft immers invloed
op de te betalen belasting door andere leden
van de samenleving en is dus een morele keuze.
Nu mag ieder natuurlijk naar de voordeligste
weg zoeken. Dat is ook in de jurisprudentie al
lang geleden uitgemaakt en de rechter bevestigt
dat regelmatig bij fraus legis-zaken. De meeste
mensen zullen er ook geen moeite mee hebben
als een onderneming de ﬁ scaal voordeligste weg
bewandelt. Maar waar zij wel moeite mee hebben
als het resultaat is dat de onderneming niets of
bijna niets betaalt, dat er volstrekt geen fair share
wordt bijgedragen. Steen des aanstoots is dus
niet zozeer dat die onderneming niet een ﬁ scaal
fair share wil betalen. Over wat een fair share
is hebben mensen immers zeer uiteenlopende
meningen. Maar zij zijn het veel sneller eens over
wat absoluut geen fair share is, free rider-gedrag
dus. Het gaat dus niet zozeer om een (positief )

na te streven norm, maar om een minimumniveau waar men met goed fatsoen niet onder
moet willen komen. Doet men dat wel via legale
structuren dan erodeert op zich legaal handelen
de legitimiteit van de onderneming.
Vaak is het zodanig toepassen van de regels dat
de ﬁ scaal voordeligste weg resulteert dus onproblematisch, maar een moreel handelend persoon dient steeds op zijn qui vive te blijven. Een
toepassing van ﬁ scale rechtsregels kan moreel
problematisch zijn.

2 Onderneming als moreel persoon
De wet (en verdragen) zijn het baken waarop
men zijn of haar koers mag uitzetten. De wet
waarborgt een bepaalde mate van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Het is de wetgever
die primair moet bepalen wat een fair share is.
Burgers en ondernemingen hoeven dan niet
voor zichzelf uit te maken hoeveel belasting zij
zouden moeten betalen. Het is niet wenselijk
dat ieder voor zich steeds weer opnieuw moet
bepalen wat belastingrechtvaardigheid in zijn of
haar geval inhoudt. Dat wordt onwerkbaar. De
democratisch gelegitimeerde belastingwetgever
bepaalt daarom namens ons allen wat een fair
share is.
Maar dat is uiteindelijk nooit het hele verhaal.
Wanneer het opportunistisch toepassen van
rechtsregels ertoe leidt dat volstrekt evident
geen fair share wordt betaald, is legaal handelen
in principe niet legitiem. Als er niet heel goede
bijkomende redenen zijn, is ﬁ scaal gedrag in
dergelijke bijzondere gevallen wel legaal, maar
niet moreel verantwoord. Dat betekent dus dat
het ondernemingsbestuur zich bewust moet zijn
dat het gebruik van het belastingrecht in dit soort
gevallen niet een vanzelfsprekende economische
keuze betreft die enkel draait om de vraag wat
ﬁ scaaltechnisch mogelijk is. Het is ook een morele keuze om al dan niet free rider te zijn: men
proﬁteert van staat en maatschappij terwijl men
zijn ﬁ scale aandeel in extreme mate minimaliseert. Het gaat niet enkel om het bewandelen van
de ﬁ scaal voordeligste weg: men draagt volstrekt
evident niet bij aan de ﬁ nanciële middelen die
nodig zijn voor het in stand houden van vrijheid,
de maatschappij en de markt. Het soms wel voor
belastingontwijking aangevoerde motief dat de
onderneming al zoveel andere belastingen betaalt
treft geen doel – in ieder geval voor de btw en
loonbelasting geldt dat die uiteindelijk niet op de
onderneming drukken.
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Fiscaal ondernemingsgedrag kent dus morele
aspecten. Fiscale ethiek geldt daarmee ook voor
ondernemingen – niet alleen voor mensen (belastingplichtigen) van vlees en bloed dus. Mensen werken allereerst samen in ondernemingen.
De morele verplichtingen die voor hen gelden,
verdwijnen dan in dit ondernemingsverband niet
ineens achter de horizon. Een dergelijke morele
compartimentering is niet verdedigbaar. Een
integere onderneming houdt daarom rekening
met de opvattingen van werknemers over wat
moreel passend is: de ethiek van de onderneming
weerspiegelt dan de moraal die geldt voor degenen
die daarin werkzaam zijn. En in dit verband is van
belang dat de meeste mensen een heel behoorlijke
belastingmoraal hebben en bereid zijn om hun ﬁscale bijdrage te leveren.4 Maar ethiek in de onderneming is niet enkel een afgeleide van individuen.
Een onderneming kan namelijk ook zelf worden
gekwaliﬁceerd als een ‘moreel persoon’. Zij beschikt immers net als individuen over het vermogen beslissingen te nemen, waarbij er een keuze is
tussen verschillende opties, en zij kan redenen geven voor een gemaakte keuze. 5 Een onderneming
kan zich ook bepaalde ethische doelen stellen. Nu
is het zeker zo dat dergelijke doelen en mission
statements worden ontworpen en vastgesteld
door groepen individuen; ‘nevertheless these
phenomena function as guides for individual and
group organizational behavior, as if the organization was an individual directing the activities of
constituents.’6 Een onderneming kan daarom als
een individu worden gezien met een eigen morele
verantwoordelijkheid. Ondernemingen nemen
bovendien deel aan het maatschappelijk verkeer,
zodat hun gedrag van invloed is op andere leden
van de maatschappij, in dit geval op de verdeling
van de ﬁ scale lasten over deze leden.

44

De feitelijke mogelijkheid, ‘vrijheid’, om binnen
de grenzen van wet- en regelgeving de ﬁ scaal
voordeligste weg te kiezen is dus moreel geladen.
Dat geldt met name als de te betalen belasting
volstrekt wordt geminimaliseerd. Deze ‘keuzevrijheid’ met betrekking tot het morele verschijnsel belastingen gaat derhalve onvermijdelijk
gepaard met morele verantwoordelijkheid. Bij tax
planning zullen ook andere, vaak heel diverse,
factoren de keuze beïnvloeden, bijvoorbeeld het
behoud van werkgelegenheid. Keuzes worden
ook steeds gemaakt in het licht van speciﬁeke
omstandigheden. Maar er ligt een wereld tussen
een gezonde behartiging van het eigen belang
en het streven naar maximale belastingminimalisatie. Dit betekent niet alleen strijd met het
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gelijkheidsbeginsel omdat kleinere bedrijven niet
beschikken over deze ontwijkingsmogelijkheden en hun fair share wel betalen. Agressieve tax
planning in de vorm van belastingminimalisatie
betekent dat men wel proﬁteert van de maatschappij en de staat die op tal van manieren de
maatschappelijke samenwerking – en daarmee
ondernemingen – ondersteunt, maar niet wil
bijdragen in de kosten daarvan.7
In een tijd van globalisering, share holders value en
enorme internationale concurrentie is voor ondernemingen de verleiding soms groot om belastingen slechts als kostenpost te zien – of de ﬁ scaliteit
zelfs als proﬁt center te beschouwen. Multinationals zijn complexe organisaties verspreid over
verschillende jurisdicties. Tax planning wordt
daardoor belangrijker. Zoals nu zal lijken spelen
staten steeds een rol in dit proces van globalisering; zowel bij het stimuleren daarvan als bij het
‘repareren’ van de ongewenste gevolgen wanneer
bedrijven en burgers in de problemen raken.

3 Globalisering
Stiglitz deﬁ nieert globalisering als ‘the closer integration of the countries and peoples of the world
which has been brought about by the enormous reduction of costs of transportation and communication, and the breaking down of artiﬁ cial barriers
to the ﬂows of goods, services, capital, knowledge,
and (to a lesser extent) people across borders.’ 8
Nu is op zich het fenomeen globalisering al veel
ouder. In de zeventiende eeuw bevoeren diverse
handelsnaties immers al de wereldzeeën. De
wereld werd nog ‘kleiner’ aan het einde van de
negentiende eeuw toen handel werd gedreven
op wereldschaal mede als gevolg van de enorm
toegenomen transportmogelijkheden.
De opkomst van het ‘superkapitalisme’, zoals
Robert Reich het noemt, betekende een opvallende versnelling van het globaliseringsproces. Sinds
de jaren zeventig zijn grote bedrijven in de Verenigde Staten ‘far more competitive, global and
innovative’ geworden. 9 De Amerikaanse regering
stimuleerde deze ontwikkeling actief, maar ook
ondernemingen in andere landen werden door
nationale overheden gestimuleerd om de wereldmarkt te veroveren.10 Mede door deze ondersteuning door de overheid, mede geﬁ nancierd met
belastingen, konden internationaal opererende
ondernemingen in het ‘versnelde’ proces van
globalisering een zeer belangrijke rol spelen.
Deze samenwerking met, en daardoor afhankelijkheid van, de overheid is niet bij iedereen in

het geheugen gegrift, met name niet bij diegenen
die droomden van ‘a minimal state, a “ ﬂ at world”
of globalized advantage to all and unrestricted
freedoms for the market’ waarbij belastingen als
een vorm van conﬁ scatie worden gezien.11 Deze
dromen werden ook gevoed door een groeiende
afkeer van ‘big government’ waarbij werd gedacht
dat globalisering juist het vermogen van de (nationale) staat om maatschappij en economie te sturen zou ondermijnen.12 Er was een internationale
ﬁ nancieel-economische crisis nodig om velen op
dit punt weer enigszins de voeten op de grond te
zetten. Er bleek weer behoefte aan een sterke staat
die burgers en bedrijven door de crisis heen helpt.
Anno 2014 heeft de globalisering van de handel en zeker die van de ﬁ nanciële markten een
enorme vlucht genomen.13 Ondernemingen
bewegen mee in dat proces. Multinationals zijn
tegenwoordig op ingewikkelde manieren over de
landsgrenzen heen georganiseerd. De moderne
informatietechnologie speelt hierbij een cruciale
rol. Kapitaalstromen verplaatsen zich met speels
gemak veel sneller dan goederen over de wereld.
Maar de sterk toegenomen internationale mobiliteit betreft niet alleen kapitaal, maar ook personen, goederen en diensten.
De genoemde gestegen mobiliteit wordt allereerst
veroorzaakt door technologische en logistieke
innovaties op het vlak van transport en communicatie. Afstanden kunnen daardoor snel en
goedkoop worden overbrugd en spelen daardoor
nog maar een relatieve rol. Daarnaast is ook van
belang het wegvallen van culturele barrières door
internationalisering van onderwijs, onderzoek
en de media, alsmede de ophefﬁ ng van allerlei
protectionistische maatregelen van staten op
grond van tal van internationale afspraken.14
De internationalisering van het bedrijfsleven
biedt dan bijvoorbeeld mogelijkheden voor de
exploitatie van immateriële activa. Intellectuele
eigendomsrechten worden geregistreerd in laag
belaste jurisdicties – waarbij overigens staten
geacht worden die intellectuele eigendomsrechten te beschermen (zie paragraaf 1). De internationale belastingconcurrentie tussen staten
prikkelt bedrijven tot calculerend ﬁ scaal gedrag.
Het resultaat is een fundamentele verandering in
het gedrag van het internationale bedrijfsleven
door ‘buitenlandse activiteiten en intercompanytransacties, het actiever inspelen op verschillen
tussen ﬁ scale stelsels van landen, de fenomenen
offshorevennootschappen en tax havens en de
mogelijkheden om mobiel kapitaal gunstig te
alloceren.’15 Daarbij dient te worden opgemerkt

dat nationale belastingstelsels en internationaal
overeengekomen normen nog onvoldoende zijn
afgestemd op deze nieuwe realiteit.16 Staten werken nog onvoldoende samen.
Hierdoor wordt soms nauwelijks of geen belasting betaald. Die als onethisch gekwaliﬁceerde
agressieve tax planning is recentelijk tot het grote
publiek doorgedrongen met de nodig negatieve
publiciteit als gevolg. Daarmee kan de ‘board’ niet
meer om de ethische aspecten van het ﬁ scaal gedrag van de onderneming heen. Maar was ﬁ scale
ethiek niet al eerder daar op de agenda geplaatst?

4 L’histoire se répète
De geschiedenis herhaalt zich, maar steeds in iets
andere vorm. Lering uit de geschiedenis trekken is dus niet zo eenvoudig. Maar toch, denk
eens aan het boekhoudschandaal van Enron in
2002, dat de ondergang van Arthur Andersen tot
gevolg had. Daarna kwamen Parmalat en Ahold
en andere geruchtmakende affaires in het nieuws.
Een dergelijk immoreel gedrag mocht niet meer
voorkomen. De vertrouwenscrisis in de ﬁ nanciele wereld die daarop volgde leidde dan ook tot
ingrijpen van de Amerikaanse overheid om het
vertrouwen te herstellen: de Sarbanes Oxley Act
wordt ingevoerd. Bestuurders zijn aansprakelijk
voor wanbeleid en het schenden van corporate
governance-regels.
Corporate governance, het stelsel van besturen
van en toezicht uitoefenen op (grote) ondernemingen, komt nu centraal te staan. Beginselen
van deugdelijk ondernemingsbestuur zijn daarbij
normen om grote ondernemingen goed, efﬁcient en verantwoord te leiden. Doelstelling is bij
te dragen aan het herstel van vertrouwen in een
eerlijke, integere en transparante gang van zaken
binnen de beursgenoteerde vennootschap.
Corporate governance-normen betreffen onder
andere de (verbetering van) interne beheersingssystemen en de rapportage over de ﬁ scale positie
van ondernemingen. Dergelijke normen vinden
hun oorzaak in de problemen die ondernemingen ondervonden toen eind jaren negentig hun
interne en externe controlesystemen gebreken
bleken te vertonen. Die normen zijn vastgelegd
in corporate governance-codes – die wettelijk
verankerd kunnen zijn; zie art. 2:391, vijfde lid,
BW. Corporate governance is een van de redenen
dat compliance met (naleving van) met wet- en
regelgeving wordt gezien als de norm. Hieronder
valt vanzelfsprekend ook de naleving van ﬁ scale
wet- en regelgeving. Het toezicht hierop – en op
de werking van gedragscodes – is volgens de best
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practice-bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code een taak van de auditcommissie (zie § III 5.4, sub a van de geactualiseerde
Code uit 2008) die ook ‘het beleid ten aanzien
van tax planning’ moet toetsen (§ III 5.4, sub e).
‘Ontduiking van de norm wordt als niet ethisch
ervaren en tast de reputatie van de onderneming
aan.’17 Niet-naleving van de norm, van ﬁ scale
wet- en regelgeving, kan dus worden veroorzaakt
door – bepaalde vormen van – tax planning. Het
begrip ‘tax planning ‘ is echter niet gedeﬁ nieerd
in de Code. Om toch houvast te bieden stelt
Van der Enden voor tax planning in de Code te
omschrijven als ‘het opzetten van structuren of
het structureren van transacties die in hoofdzaak
gericht zijn op het besturen van de ﬁ scale positie,
dan wel activiteiten die de controle, beheersing
en integriteit van de ﬁ scale verslaggevingsprocessen van de onderneming beogen.’ Daarbij zou
moeten worden bepaald dat de ﬁ scale positie
mede omvat het effectief te betalen, te verrekenen
of te ontvangen van belastingen; en het ﬁ scale
resultaat in de vennootschappelijke jaarrekening.18 Zijns inziens moet het begrip ‘tax’ in ‘tax
planning’ in de Code bovendien ruim worden
uitgelegd, in die zin dat het een ruimere betekenis
moet hebben dan ‘effectieve belastingdruk.’19 Het
gaat dan niet enkel om vennootschapsbelasting
maar ook om omzetbelasting, loonbelasting en
dergelijke die immers ook gebruikt kunnen worden ten behoeve van tax planning.
Compliance moet aldus worden verzekerd door
interne risicobeheersings- en controleprocessen.
Risico’s moeten in het jaarverslag worden gerapporteerd (art. 2:391, eerste lid, BW). Ondernemingen hanteren voor de opzet van een Internal
Control Framework doorgaans het COSO-model.
Op grond van het COSO II-model dient een
risicomanagementsysteem te worden opgebouwd
waarbij de onderneming binnen de component
‘interne omgeving’ (internal environment) haar
risicobereidheid (risk appetite) bepaalt. 20 Ethiek
en integriteit van het hogere management zijn belangrijke factoren die de cultuur bepalen die heerst
in deze ‘interne omgeving’. De visie op ethiek die
vanuit de boardroom in woord en daad wordt uitgedragen bepaalt daarmee in belangrijke mate de
morele kwaliteit van de bedrijfscultuur (en -activiteiten) en de integriteit van de organisatie en haar
leden. Daarom moet voor alle leden duidelijk zijn
welke normen en waarden de onderneming nastreeft en op welke wijze men de ethische normen
naleeft. Het COSO-systeem benadrukt hierbij het
belang van ‘soft, or behavioural controls such as
ethics, integrity, building relationships, and ef-
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fective leadership.’ 21 Formele systemen zijn mooi,
maar een exclusieve nadruk daarop kan ten koste
gaan van de gedeelde waarden in een onderneming – en dus van een effectieve implementatie
van ‘soft controls’ in de onderneming.
Met corporate governance komt – toegespitst op
ﬁ scale interne risicobeheersing – het concept van
tax risk management op. De ﬁ scaliteit bevindt zich
nu in het hart van het ondernemingsbestuur: ‘tax
in the boardroom’, zoals de titel van KPMG’s discussie-paper luidt. Bij tax risk management gaat
het erom dat een onderneming haar ﬁ scale risico’s
tijdig onderkent en deze risico’s adequaat, dat wil
zeggen effectief en zo veel mogelijk proactief beheerst. In dit verband spreekt men ook wel van een
‘tax control framework’ in de onder neming.
Van belang is hier met name dat door de genoemde schandalen ethiek in de ﬁ scaliteit expliciet
op de agenda kwam te staan: het belastingrecht
valt niet los te zien van zijn ‘moral, ethical and
social dimensions’, zo schreef KPMG. Daarbij
werd geconstateerd dat bedrijven minder geneigd
waren tot vormen van tax planning die als agressief gezien konden worden, omdat zij ‘not want
to be seen as “ high risk” by the tax authorities or
presented by the press as engaging in “ unethical”
tax behaviour’. 22 Niet alleen fraude dient dus te
worden vermeden, ook agressieve tax planning.
Kortom, corporate governance onderkent – al dan
niet over de band van de publieke opinie – dat
agressieve tax planning moreel verwerpelijk kan
zijn. Daarmee zijn de integriteit en het ethische
gedrag van een onderneming een belangrijk onderdeel van risk management.
Toch is agressieve tax planning hierdoor niet
bepaald verdwenen, integendeel. Anno 2014
gaat de discussie immers vooral over agressieve tax planning; over ondernemingen die al
dan niet vernuftige legale structuren gebruiken
omwille van minimalisatie (optimalisatie) van
belastingdruk. In het recente BEPS-rapport van
de OESO valt te lezen dat de tax planning van
multinationals het afgelopen decennium ‘agressiever’ is geworden. 23 Het zal John Braithwaite,
bekend van de compliance piramide, niet verbazen. Agressieve tax planning ziet hij als een vorm
van ‘ﬁnancial engineering.’ Dit is slechts ‘a newer
modality of a more longstanding tradition of contrived complexity. Multinational corporations
have long exploited their capacities to contrive
complexity in their books, organizational complexity and jurisdictional complexity in order to
escape liability. 24

5 Fair play
Als gezegd heeft het gebruik van ﬁ scale regels
door belastingplichtigen een morele lading omdat
het bijdragen aan de maatschappij in de vorm
van de betaling van een ﬁ scaal fair share in het
geding is. Agressieve tax planning leidt ertoe dat
sommige belastingbetalers evident hun bijdrage
niet leveren en anderen dus meer zullen moeten
betalen – of dat de overheid markt en maatschappij minder kan ondersteunen met publieke goederen wegens gebrek aan ﬁ nanciële middelen. In
internationaal perspectief verschuiven zo belastinginkomsten van het ene land naar het andere,
in nationaal perspectief betekent het dat sommige
burgers en bedrijven minder gaan betalen ten
koste van andere belastingbetalers – of een lager
niveau van publieke voorzieningen. Geen wonder
dat er gesproken wordt van een gebrek aan level
playing ﬁeld tussen internationale ondernemingen en nationaal georiënteerde ondernemingen.
Het Nederlandse mkb kan bijvoorbeeld geen
gebruikmaken van de regelingen (faciliteiten)
waarvan multinationals wel kunnen proﬁteren. 25
Niet bijdragen, niet een fair share betalen, is
daarmee een gebrek aan fair play jegens anderen,
mkb-ondernemers, maar ook andere belastingplichtigen (burgers). De maatschappij is immers
een samenwerkingsverband. In de woorden van
de politiek ﬁ losoof John Rawls: ‘a cooperative
venture for mutual advantage (…) typically
marked by a conﬂ ict as well as by an identity of
interests.’ 26 Deze sociale samenwerking is gebaseerd op wederkerigheid. 27 Wij hebben op allerlei
manieren proﬁjt van – de bijdrage van – anderen
in de maatschappij en dat schept een morele verplichting ook zelf bij te dragen. Dat is een kwestie
van fair play jegens die anderen. 28 De plicht tot
fair play is redelijk omdat de maatschappelijke
samenwerking tot voordeel van ieder strekt. Wie
zich daar niet aan houdt is een free rider.
En is hier ook niet sprake van een element van cultuur, van beschaving, dus ook van een bepaalde
morele ontwikkeling, die meer inhoudt dan ieder
voor zich en God voor ons allen? Zoals de grote
cultuurhistoricus Huizinga schreef: ‘Cultuur wil
nog altijd in zekeren zin bij onderlinge afspraak
naar bepaalde regels gespeeld worden. Echte beschaving eischt altijd en in ieder opzicht fair play,
en fair play is niet anders dan het in speeltermen
uitgedrukte equivalent van goede trouw.’ 29
Het fair play-beginsel is dus niet alleen een
belangrijke gedragsnorm voor de inspecteur in
zijn relatie met een individuele belastingplichtige

of in het kader van horizontaal toezicht voor de
convenantspartners (inspecteur/Belastingdienst
en de onderneming en zijn vertegenwoordiger of
adviseur). Het fair play-beginsel geldt in maatschappelijke én in meer concrete, individuele
samenwerkingsrelaties.
Free riding ondergraaft bovendien de solidariteit
met degenen die minder goed in staat zijn ﬁ scaal
bij te dragen en doet zo af breuk aan het morele
karakter van belastingen en de integriteit van
het belastingrecht. Dit kan overigens gevolgen
hebben voor de bereidheid tot naleving van
andere belastingplichtigen. 30 Het gevaar van
een negatieve spiraal dreigt dan, zodat de overheid steeds minder middelen ter beschikking
krijgt, waardoor de bescherming en regulering
van maatschappij en markt erodeert. Dat kan ook
voor de ﬁ scaal agressieve onderneming vervelende gevolgen hebben. Agressieve tax planning
strijdt dan met het verlicht eigenbelang.

6 De boardroom
Het voorgaande toont het belang van aandacht
voor ﬁ scale ethiek in de boardroom. Fiscale
keuzes moeten nu meer dan ooit weloverwogen worden gemaakt. Dat vraagt om een ﬁ scale
strategie. Dit begrip kan worden gedeﬁ nieerd als
‘de ambities en doelstellingen ten aanzien van
belastingen over een bepaalde periode waarbij het
bereik van de ﬁ scale activiteiten is bepaald’. Het
doel is dan volgens Van der Enden ‘het creëren
van waarde en het beheersen van ﬁ scale risico’s
door optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen en het creëren van synergie binnen
de organisatie.’ 31 Deze ﬁ scale strategie vormt
het kader voor tax planningsactiviteiten. In het
kader van een tax (plannings)strategie zal het
ondernemingsbestuur zich mijns inziens bewust
moeten zijn van de morele component. 32 Deze
ﬁ scale strategie, en dus de gekozen vormen van
tax planning, zal moeten passen in een (ethische) visie van de plaats van de onderneming in
de maatschappij. Ziet men de onderneming als
corporate citizen? Neemt men corporate (social)
responsibility serieus?33 Wat betekent waarde
creëren en duurzame ontwikkeling in het kader
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?34 En hoe verdisconteert men de belangen
van stakeholders? Is reputatie vanuit ethisch
perspectief een risico of een positief na te streven
ambitie?35 Op dergelijke vragen moet een coherente visie worden geformuleerd.
De volgende vraag is dan welk ﬁ scaal handelen
wel in de ethische positie van de eigen organisatie
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past en welk niet. Spoort het ﬁ scale gedrag van de
onderneming met de eigen leidende beginselen?
Kiest men voor een integriteitsstrategie die (dus)
meer is dan meer dan een strategie van enkel
naleving van de wettelijke regels – of voor de
letter van de wet?36 De keuze voor een bepaalde
tax planningsstrategie is dus zeker niet enkel de
verantwoordelijkheid van de ‘head of tax’ en zijn
afdeling.
Maar ook bij de verdere invulling van die strategie binnen de organisatie is ethiek van belang.
Dat zal zich aan het zicht van de board ontrekken
– tenzij er zich schandalen voordoen. Die verdere
invulling wordt ook bepaald door de morele kwaliteit van de medewerkers. Om die te garanderen
is binnen de onderneming aandacht nodig voor
professionele ethiek. Vanuit de boardroom zal
op dit punt leiderschap getoond moeten worden.
‘Once as a CEO you go over the line, then people
think it’s okay to go over the line themselves.’ 37
Deze uitspraak van L. Weinstein, CEO van
Unisys, na het Enron-schandaal geldt natuurlijk niet alleen voor fraude maar ook voor een
aspiratie-moraal. De ‘tone at the top’ is (ook) hier
belangrijk. Goed voorbeeld doet goed volgen.
De bedrijfscultuur kan zo de morele motivatie
bieden om regels na te leven en voor een redelijke toepassing van regels te kiezen (of ze juist te
overtreden). 38 Morele opvattingen zijn een sterke
stimulans tot regelnaleving.
Het is belangrijk dat de bedrijfscultuur past bij de
professionele moraal van de in de onderneming
werkzame ﬁ scalisten. De bedrijfsﬁ scalist Wuyts
laat overtuigend zien dat (internationale) ﬁ scalisten alleen in balans kunnen zijn als zij werken
vanuit de eigen aspiraties en waarden. 39 Nadenken over persoonlijke en professionele aspiraties
en waarden betekent dat we het terrein van de
professionele ethiek betreden. Welke invloed
heeft die eigenlijk op de ethiek van organisaties
waar ﬁ scalisten voor werken? Zij willen immers
hun professionele ethiek herkennen in de waarden die het (ﬁ scale) gedrag van ‘hun’ organisaties
leiden. Daarbij zijn ethische dilemma’s onvermijdelijk; zij komen voort uit spanningen tussen
de persoonlijke moraal, de beroepsmoraal, de
bedrijfsethiek en het maatschappelijk belang.
In het verlengde hiervan zou er in de board ook
aandacht moeten zijn voor ethiek als proces: hoe
verloopt de morele besluitvorming van individuen en organisaties? Organisaties vormen
de context waarin individuen moreel verant-
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woorde beslissingen moeten nemen. Maar dat
leidt tot tal van belangrijke vragen. Wat zijn
bijvoorbeeld de kenmerken van die organisatie
die de kwaliteit van morele beslissingen meebepaalt? En hoe functioneren mensen in een
organisatie(onderdeel)? Hoe kan men een evenwicht vinden tussen de noodzaak een zekere consensus in een organisatie of team te waarborgen,
maar ook ruimte te laten voor de broodnodige kritische tegengeluiden. Een te homogene en dwingende consensuscultuur kan immers leiden tot
een tunnelvisie die ten koste gaat van de kwaliteit
van morele beslissingen. Dissidenten, hoe lastig
soms ook, zijn dan nodig om het moreel bewustzijn van de samenwerkende professionals scherp
te houden. Gedragscodes en dergelijke kunnen op
zich nuttige hulpmiddelen zijn om een ethische
visie uit te dragen, maar het gevaar is steeds dat
integriteit een routine wordt en in de coulissen
verdwijnt. De onderneming moet daarom de
morele integriteit levend te houden. Het moet immers gaan om breed gedeelde overtuigingen die
tegen een stootje kunnen. Dat is hard werken. Het
vraagt om soms moeilijke en felle discussies over
ethische dilemma’s. Dissidenten met hun soms
lastige vragen kunnen daarbij helpen.

7 Conclusies
Belastingrecht is meer dan een moreel neutraal
systeem van regels. Belastingen zijn immers meer
dan enkel geld: zij zijn een moreel fenomeen.
Multinationals gebruiken regelmatig vernuftige
legale structuren die voor minimalisatie van belastingdruk zorgen. De morele vraag is dan of zij
zo in strijd met het fair play-beginsel handelen, of
zij hun verantwoordelijkheid ontlopen voor het
bijdragen aan een maatschappelijke samenwerking waar zij zelf ook de vruchten van plukken.
Dergelijk free rider-gedrag leidt tot publieke
verontwaardiging, dus tot reputatierisico’s.
Het legale gebruik van ﬁ scale regels impliceert
morele keuzes. Het ondernemingsbestuur dient
zich hier bewust van te zijn: er is behoefte aan
moreel leiderschap. Tax in de boardroom betekent dan dat er systematisch aandacht is voor
ﬁ scale ethiek.
Fiscaal handelen dient te passen in een bredere
ethische visie op de eigen onderneming. De
gekozen ﬁ scaal-ethische visie mag niet slechts
een stukje papier zijn. Het ﬁ scaal handelen van
de onderneming zal daar steeds aan gerelateerd
moeten worden. Het gaat om moreel ijken en

herijken. Dat vraagt ook om expliciete aandacht
voor de morele besluitvormingsprocessen in de
onderneming en voor de beroepsmoraal van de
daarin werkzame professionals.
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