Shell en Unilever dreigen niet met vertrek,
maar waarschuwen de Tweede Kamer wel
Ulko Jonker
Den Haag
Nee, Unilever en Shell hebben niet
direct gedreigd met verplaatsing
van hun hoofdkantoren uit Nederland als de dividendbelasting niet
wordt afgeschaft. Dat maakten toplieden van beide bedrijven gisteren
duidelijk op een hoorzitting in de
Tweede Kamer. Maar waarschuwen doen ze wel.
Voor Unilever geldt dat de aandeelhouders daarover ‘te zijner tijd’
besluiten. En de meerderheid daarvan kan de Nederlandse bronbelasting van 15% nu niet verrekenen,
waarschuwt voorzitter Kees van der
Waaij van de raad van commissarissen van Unilever Nederland. ‘Dat
is een belangrijke overweging voor
iedere board die een besluit daarover moet voorleggen.’
Ook Shell pleit niet voor niets al
twaalf jaar voor afschaffing van de
gehate taks, die het bedrijf flink in
de weg zit in zijn flexibiliteit. De
dividendbelasting maakt het ‘onnodig moeilijk’, zegt Marjan van
Loon, de baas van Shell Nederland. ‘Afschaffing houdt banen
hier’, stelt ze. De koppeling wordt
nog eens nadrukkelijk gelegd met
een opsomming dat Shell in Nederland tienduizend mensen in vaste
dienst heeft en nog eens tweeduizend toeleveranciers heeft die samen bijna € 5 mrd omzet danken
aan Shell. ‘U neemt uw besluiten,

wij de onze. Rood en geel is al heel
lang oranje. Ik hoop dat we het zo
kunnen houden.’
Het zijn schoten voor de boeg
van de parlementariërs, die volgend jaar moeten besluiten over
het voornemen uit het regeerakkoord de belasting van 15% op de
uitkering van winst af te schaffen.
Dat kost per saldo € 1,4 mrd. Belangrijk voor het vestigingsklimaat,
zeggen de coalitiepartijen.
Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en hun belastingadviseurs bevestigen het op de hoorzitting. Dividendbelasting is een
‘relikwie uit het verleden’, zeggen
Van der Waaij en Jaap Bellingwout,
hoogleraar en partner van belastingadviseur Meijburg.
Volgens Bellingwout is zelfs de
vennootschapsbelasting ten dode
opgeschreven in een geglobaliseerde economie en is de dividendbelasting slechts een verstorende ‘tolheffing’, die op imploderen staat
door het EU-recht dat discriminatie van binnenlandse en buitenlandse beleggers verbiedt. De
eerste groep kan de belasting verrekenen, elfduizend buitenlandse
beleggers kunnen dat niet en eisen
hun geld terug.
Bellingwout en zijn Maastrichtse collega Hans van den Hurk zijn
het meest uitgesproken in hun
raad aan de Tweede Kamer: Nederland heeft geen andere keuze dan
afschaffen, want werkgelegenheid
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‘Rood en geel
is al heel lang
oranje. Ik
hoop dat we
het zo kunnen
houden’
Marjan van Loon
Shell Nederland

is veel belangrijker dan de kwijnende belasting. Nederland is volgens
Van den Hurk nu al uit de eredivisie
van het vestigingsklimaat gezakt
door fiscale aanscherpingen van
de afgelopen tijd.
Maar volgens econoom Harry
Garretsen, hoogleraar in Groningen, is de invloed van (dividend)
belasting op het vestigingsklimaat juist marginaal. Afschaffing
zal bedrijven er hooguit toe aanzetten meer dividend uit te keren, al
erkent hij dat Shell en Unilever er
prima argumenten voor hebben,
omdat ze ook in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, uitgerekend het enige land waar géén dividendbelasting geldt.
Jan van de Streek, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van
Amsterdam, maakt zich geen zorgen over het EU-recht of het vertrek
van de multinationals. Als Shell of
Unilever vertrekken moeten ze
eerst afrekenen met de fiscus over
de goodwill die ze meenemen ‘en
dat is hun hele beurswaarde’. Als
Bellingwout dat onzin noemt, nuanceert hij dat tot ‘een flink deel
van hun beurswaarde’.
Voor PvdA-leider Lodewijk Asscher is het wetenschappelijke verhaal echter ‘glashelder’: de afschaffing van de dividendbelasting heeft
geen economisch rendement. ‘Het
scheelt alleen rompslomp voor
Shell en Unilever. Dat is een peperduur medicijn voor een griepje.’

