
H
et beeld van de staat van Nederlandse ge-
meenteraden dat uit de analyse van de
Maastrichtse bestuurskundige Arno Kor-
sten naar voren komt, stemt niet vrolijk. Er
zullen ongetwijfeld heel goede en zeer gun-

stige uitzonderingen zijn, maar in (te) veel gemeentera-
den is het structureel hommeles. Niet het zo goed mo-
gelijk besturen in het algemeen belang van de gemeen-
te staat voorop, maar persoonlijke vetes, onbeschofte
omgangsvormen en regelrechte kinnesinne.
Uit de analyse blijkt dat de grootte van de gemeente
daarbij niet bepalend is. Grote gemeenten, zo zou ver-
wacht mogen worden, zouden door de ruimere vergoe-
ding voor het raadswerk kwalitatief betere leden in de
raad moeten hebben. Dat is volgens de analyse niet zo.
Daarmee dringt zich de conclusie op dat een vaak geop-
perde remedie voor de veelvuldige ordinaire ruzies in
gemeenteraden, de werving van beter geëquipeerde
raadsleden door het betalen van betere vergoedingen,
niet de oplossing is.
Er lijkt iets anders aan de hand, al geeft Korsten daar
zelf helaas geen duidelijke conclusies over. In het alge-
meen moet worden gesteld dat een gemeenteraad, net
als een nationaal parlement, een afspiegeling is van de

samenleving die wordt vertegenwoordigd. Is er veel
conflictstof in een gemeente of zijn de omgangsvormen
in een gemeente van een bedenkelijk niveau, dan mag
niet worden verwacht dat een gemeenteraad zich daar
ver boven verheft.
In een stelsel van evenredige vertegenwoordiging is het
relatief gemakkelijk om in het nationale parlement te
komen. Dat geldt nog sterker voor een volksvertegen-
woordiging op lokaal niveau, ook al doordat burgers
steeds minder staan te trappelen voor een raadszetel.
Toch moet Nederland trots zijn op het stelsel van even-
redige vertegenwoordiging. Het biedt de garantie dat
elk geluid uiteindelijk ook op politiek niveau naar voren
komt. De – soms grote – nadelen wegen niet op tegen de
voordelen van dit mooie en verheven principe.
Een vraag die wel moet worden onderzocht is of de dua-
lisering van het politieke bestel op lokaal niveau de ver-
houdingen tussen politici in de gemeenten niet onnodig
scherper heeft gemaakt. Door de dualisering staan dage-
lijks bestuur en gemeenteraad, naar nationaal model,
meer tegenover elkaar. Het is destijds mede ingevoerd
in de hoop dat zo de participatie zou worden bevorderd
en het dagelijks bestuur geprofessionaliseerd.
De resultaten van de dualisering zijn niet bemoedigend,
om het zacht uit te drukken, en dus mag voorzichtig
worden nagedacht over de vraag of de conclusie niet
moet zijn dat destijds het kind met het badwater is weg-
gegooid. 

De mening van de krant, verwoord door leden van de
hoofdredactie en senior redacteuren.

Sinds de dualisering op lokaal
niveau staan het dagelijkse bestuur
en de raad meer tegenover elkaar
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M et het afschaffen van
de dividendbelasting
voor buitenlandse aan-
deelhouders hoopt het
kabinet dat Nederland

internationaal concurrerend blijft. Het
afweren van dreigende vijandelijke
overnames van bedrijven door buiten-
landse fondsen is tijdens debatten in de
Tweede Kamer herhaaldelijk genoemd
als reden voor dit besluit. Maar juist het
tegendeel lijkt het resultaat te zijn. 

Een recente studie van de Stichting
Onderzoek Multinationale Onderne-
mingen onder de tien grootste bedrij-
ven aan de Amsterdamse beurs, maakt
aannemelijk dat de meeste buitenland-
se aandeelhouders van deze bedrijven
(volgens Somo 77 procent) helemaal
geen voordeel hebben van het afschaf-
fen van deze Nederlandse belasting. Al-
lerlei ingewikkelde regelingen en inter-
nationale belastingverdragen blijken zo
uit te pakken dat buitenlandse belas-
tingdiensten de door Nederland cadeau
gegeven dividendbelasting alsnog kun-
nen claimen. Met andere woorden: de
buitenlandse aandeelhouder betaalt
nog steeds dividendbelasting over
 Nederlandse aandelen, maar dan aan 
de eigen belastingdienst.

Nederland spekt dus de schatkist
van andere landen. Men zou hier cy-

nisch kunnen opmerken dat dit een op-
merkelijke draai is in het Nederlandse
EU-beleid. Tot nog toe heeft Nederland
zich altijd rigoureus verzet om van de
eurozone een zogenoemde ‘transfer-
unie’ te maken, waarbij rijke Noord-Eu-
ropese landen de arme Zuid-Europese
lidstaten financieel ondersteunen. Nu is
Nederland dus wel bereid om langdurig
ieder jaar een bedrag aan buitenlandse
belastingdiensten weg te geven die vol-
gens Somo kan oplopen tot boven 1 mil-
jard euro per jaar.

Slechts in een klein aantal landen die
geen dividendbelasting kennen, zoals
Engeland, profiteert de aandeelhouder
van de Nederlandse lastenverlichting
op dividend. Dit heeft twee nadelen.
Om te beginnen beloont ze vooral
agressief gedrag in het proces van inter-
nationale belastingconcurrentie. Im-
mers, opkoopfondsen krijgen een prik-
kel om zich in landen te vestigen die de
dividendbelasting als eerste hebben af-
geschaft. Daarmee stijgt de druk op an-
dere landen om eveneens deze belas-
ting op te doeken. Ook moedigt de
maatregel juist opkoopfondsen uit lan-
den zonder dividendbelasting aan om

Nederlandse aandelen te kopen. Hier
zit nu juist het venijn. De meest agres-
sieve en roekeloze fondsen zoeken
meestal ‘belastingvriendelijke’ landen
op, die geen dividendbelasting heffen.
Juist voor hen wordt het straks extra
aantrekkelijk om Nederlandse bedrij-
ven te kopen.

Beruchte fondsen hebben de neiging
om het overgenomen bedrijf de overna-
mekosten grotendeels zelf te laten be-
talen. Dat werkt zo:  de opkoper steekt
het overgenomen bedrijf diep in de
schulden. Vervolgens keert die het
overbodige eigen vermogen als ‘super-
dividend’ uit aan de overnemende par-
tij. Als dit superdividend belastingvrij
wordt, is er een extra prikkel tot roeke-
loos gedrag. Het gevolg ervan is dat het
overgenomen bedrijf nog maar weinig
eigen vermogen overhoudt als buffer
voor slechte tijden. Dat dwingt dan het
management tot korte-termijnbeleid:
pompen om niet te verzuipen. Een
slechte zaak voor de Nederlandse ken-
niseconomie. Immers, bij innovatie
gaan de kosten (lang) voor de baten uit.
In noodsituaties dreigen zo budgetten
voor onderzoek & ontwikkeling en
scholing te sneuvelen.

Kortom: het afschaffen van de divi-
dendbelasting moedigt vijandelijke
overnames aan door fondsen aan wie
we de kroonjuwelen van het Neder-
landse bedrijfsleven liever niet willen
toevertrouwen. Innovatieve bedrijven
hebben geduldige aandeelhouders met
langetermijnperspectief nodig, geen
fondsen die voor het snelle geld gaan.

Afschaffen dividendbelasting kan
roekeloze overnames aanmoedigen
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De gemeenteraad
is een slangenkuil

Nederland trekt straks
fondsen aan die we onze
kroonjuwelen liever niet
willen toevertrouwen
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