
Reactie op fiscale pakket voor bedrijfsleven 
 
Het is goed dat het geld behouden blijft voor het bedrijfsleven en ingezet wordt voor een 
aantal versterkende maatregelen en reparatie waar nodig.  “Positief is dat het hoge 
vennootschapstarief naar 20,5% gaat met de 20 voor de komma en naar 15% voor lage 
tarief (het mkb-opstapje). Die eerste stap zal hard nodig zijn gezien de internationale 
concurrentieslag om bedrijven en in het licht van de Brexit. Wat het vestigingsklimaat voor 
Nederlandse hoofdkantoren aangaat zijn we beslist niet zonder zorgen. Het tweede is een 
belangrijk signaal naar en verbetering voor het mkb.” Dat stelt VNO-NCW voorzitter Hans de 
Boer in een eerste reactie op het aangepaste fiscale pakket voor het bedrijfsleven. 
  
Extra middelen en overgangsregelingen 
Het pakket kondigt ook aan een aantal eerder aangekondigde maatregelen te verzachten. Er 
komt een uitzondering in het aangekondigde beleid om alle rekening-courantposities van 
directeur-grootaandeelhouders (dga’s) te maximeren. Met de verlaging van het lage 
VPB-tarief naar 15% komt men ook de DGA tegemoet. Maar VNO-NCW acht verdere 
verlaging van het zogeheten box 2 tarief naar 25% een betere en meer zichtbare maatregel 
om de investeringskracht te behouden. Ook dient al het onroerend goed onder de 
uitzondering van de rc-maatregel komen te vallen naast de eigen woning en vraagt het ook 
een langere afbouw naar 500.000 euro voor bestaande gevallen. Er komt een structurele 
verlaging van 200 miljoen euro vanaf 2021 op de werkgeverslasten. Voor recente 
investeringen in vastgoed komt een overgangsregeling die de aangekondigde beperking op 
afschrijvingen op gebouwen in eigen gebruik afzwakt. 
  
Goed is dat er een overgang wordt getroffen door de inperking van de 30%-regeling voor 
internationale werknemers in bedrijfsleven, wetenschap of maatschappelijke instellingen 
twee jaar uit te stellen. De extra middelen die vrijkomen voor R&D via de WBSO sluit aan bij 
ons pleidooi om innovatie een prominente plaats te geven. Met het in stand laten van de 
dividendbelasting zijn de maatregelen rond het regime voor de fiscale beleggingsinstelling 
van de baan. 
  
Zorg om vestigingsklimaat blijft groot 
Voor VNO-NCW blijft verbetering van het vestigingsklimaat topprioriteit. Internationaal is een 
harde strijd gaande waar het gaat om het aantrekken van hoofdkantoren. Hoofdkantoren zijn 
van essentieel belang voor de totale Nederlandse economie. Nederland zal hard moeten 
blijven knokken om deze bedrijven aan te trekken en te behouden. 
  
 


