
 

Deloitte 
Berkenlaan 8B 
1831 Diegem 
Belgium 
 
Tel. + 32 2 600 60 00 
Fax + 32 2 600 60 01 
www.deloitte.be 

 

 

News Release 
 

 
 
 
Contact: Evelyne Lekime 
Press & Communications 
Tel. + 32 2 600 60 12 
GSM: +32 476 74 64 18 
Email: elekime@deloitte.com  

 
Uit de European Tax Survey van Deloitte blijkt: 

 
Belgische concurrentiekracht onder druk door hoge fiscale onzekerheid 

 
Frequente wetswijzigingen en, bovendien, dubbelzinnigheden en herzieningen van de doctrine van de fiscale 

autoriteiten of de publiek beschikbare richtlijnen houden tax directors uit hun slaap. 
 
Diegem, 28 oktober 2013 – Deloitte kondigt vandaag de resultaten aan van het onderzoek “European 
Tax Survey – The benefits of stability”.  
 
De studie, uitgevoerd in 27 landen, belicht nieuwe en soms verrassende trends waar tax directors 
aan blootgesteld worden. De European Tax Survey onthult dat de globale belastingonzekerheid een 
belangrijk pijnpunt blijft: 60% van alle respondenten ervaart een grote belastingonzekerheid in hun 
land. In België loopt dit percentage zelfs op tot 76,5%.  
Tax directors willen in de eerste plaats een stabiele fiscale wetgeving. Voor veel respondenten is het 
grootste probleem dat de reeds complexe fiscale wetgeving nog ingewikkelder wordt door een 
toevloed aan nieuwe wetten. Velen vinden het erg moeilijk om de frequente wetswijzigingen bij te 
houden. Bovendien is het ook de belangrijkste oorzaak van belastingonzekerheid. De meerderheid 
vindt dat de frequente veranderingen fors beperkt moeten worden om de concurrentiekracht van 
hun land te verbeteren.  
 
76,5% van de Belgische respondenten vindt de belastingonzekerheid in België erg groot 
In Europa vindt 60% van de ondervraagde respondenten dat er grote belastingonzekerheid heerst in hun 
land. Landen waar de onzekerheid het grootste is, zijn Italië, Hongarije, Portugal en Frankrijk. 3/4 van de 
respondenten wijst frequente wetswijzigingen aan als de belangrijkste oorzaak van de 
belastingonzekerheid. De tweede oorzaak zijn de dubbelzinnigheden en herzieningen van de doctrine van 
de fiscale autoriteiten of de publiek beschikbare richtlijnen.  
 
Piet Vandendriessche, Managing Partner Tax & Legal bij Deloitte België, voegt hieraan toe: “Het is 
zorgwekkend dat de grootste concurrenten van België op vlak van aantrekkelijke vestigingsplaats (nl. 
Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Ierland) beduidend hoger scoren op belastingzekerheid.” 
 
Aanhoudend snelle wetswijzigingen is de grootste zorg van tax directors 
De wijzigingen in de fiscale wetgeving zijn een bron van stress voor de grote meerderheid van tax 
directors (zowel in Europa als in België). Dit is duidelijk een belangrijk thema in heel Europa. Tax 
managers vragen niet naar lagere aanslagvoeten of meer fiscale steunmaatregelen: ze willen eenvoud en de 
grotere belastingzekerheid die daarvan het gevolg kan zijn.  
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Bijna de helft van alle respondenten (52% voor België) meldde dat meer zekerheid over de toekomst van 
het belastingsysteem een positieve impact zou hebben op de concurrentiekracht van hun land. 
Vandendriessche licht toe: “Als we de recente wet op de fairness tax aanhalen, zien we veel bezorgdheid 
en onzekerheid bij onze klanten omdat het absoluut niet duidelijk is wie deze belasting zal moeten betalen 
en wat de impact ervan zal zijn. Maatregelen zoals de fairness tax maken België minder aantrekkelijk. We 
ervaren dat België minder interessant wordt als land waar ondernemingen hun hoofdkwartier willen 
vestigen of behouden.” 
 
87% van de Belgische respondenten werd in de afgelopen drie jaar aan een belastingcontrole 
onderworpen 
In de voorbije drie jaar werd 3/4 van de Europese respondenten aan een belastingcontrole onderworpen, in 
België loopt dit zelfs op tot 87%. Alleen in Hongarije (100%), Frankrijk (95,65%) en Rusland (92,86%) 
ligt dit percentage nog hoger. Kroatië is het land met de minste belastingcontroles (39%).  
De belastingautoriteiten namen vooral de vennootschaps- en de indirecte belastingen onder de loep; de 
complexiteit van het internationale belastingsysteem en vooral transfer pricing blijven een uitdaging voor 
de belastingautoriteiten en de multinationals. 
 
Kan België nog concurreren met andere Europese landen op fiscaal vlak? 
Nederland en het VK worden als de meest aantrekkelijke grotere economieën beschouwd op fiscaal 
gebied. Beide landen hebben grote inspanningen gedaan om aantrekkelijker te worden voor multinationale 
ondernemingen en dit lijkt te werken.  
Bij de kleinere economieën scoren Luxemburg en Zwitserland erg goed, gevolgd door België en Ierland. 
België doet het nog steeds vrij goed vanuit Europees standpunt gezien, maar hinkt echter meer en meer 
achterop. Piet Vandendriessche zegt: “België heeft momenteel een duidelijk concurrentieel voordeel met 
onder meer de aantrekkelijke notionele intrestaftrek en de huidige fiscale behandeling van holdings. Ook 
ons rulingregime functioneert goed en draagt bij tot de rechtszekerheid. Ik maak me echter grote zorgen 
als ik hoor dat politici deze en andere fiscale voordelen verder willen beperken of zelfs afschaffen. Zonder 
deze fiscale incentives kan België zich niet meer onderscheiden van de andere landen waar bedrijven hun 
hoofdkantoor willen vestigen. Iedereen gewoon onderwerpen aan een nominaal tarief van pakweg 25% 
klinkt democratisch maar ontkent de realiteit binnen Europa: die van stevige concurrentie tussen de 
lidstaten om investeringen aan te trekken. En hierbij spelen speciale fiscale maatregelen een belangrijke 
rol.” 
 
Fiscaliteit in de kijker 
Meer dan twee derde (67%) van de respondenten heeft hun fiscale strategie nooit moeten verantwoorden 
tegenover externe stakeholders en meer dan de helft (51%) hoefde dit zelfs intern niet te doen. Toch vindt 
een meerderheid (58%) van de respondenten dat de discussies en de kritische houding tegenover de fiscale 
strategie van het bedrijf zijn toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. Het aantal Belgische 
respondenten dat deze mening deelt, bedraagt zelfs 75%.  
 
Over de studie 
Deloitte organiseerde de Europese tax survey tussen juni en juli 2013. Dankzij de nauwe samenwerking tussen 
verschillende Deloitte 
member firms in deze regio namen in totaal 938 respondenten deel aan de online survey. Respondenten waren 
afkomstig uit 27 landen: 
Oostenrijk, België, Kroatië Cyprus, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, 
Ierland, Italië, Kazakstan, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, 
Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. 
 
Het doel van de survey is trends op te sporen bij die de tax directors. De survey toont ook welke landen als het 
moeilijkst of het aantrekkelijkst worden beschouwd en waar in Europa het gemakkelijker wordt om zaken te 
doen. 
De respondenten van de survey zijn tax directors van (hoofdzakelijk multinationale) ondernemingen. 
 
  



 

 
Over Deloitte 
Deloitte is met meer dan 2.800 medewerkers en 11 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van 
audit, accounting, belastingadvies, consulting en financial advisory services. Onze dienstverlening richt zich 
zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar kmo’s, de publieke sector en non-
profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2013 werd een omzet gerealiseerd van 359 miljoen euro. 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de 
hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op 
een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 200.000 
professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2013 bedroeg de omzet meer dan 32.4 miljard US dollar. 
 
Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar member firms, die elk een juridisch aparte en 
zelfstandige eenheid zijn. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van 
de wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar member firms. 
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