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Privac topzorg voor rijke belastingbetaler
Privacy
Belastingdruk telt minder zwaar,
blijkt tijdens besloten seminar
Laurens Berentsen
Amsterdam
Voor rijke particulieren weegt privacy zwaarder dan een procent
meer of minder belasting betalen.
Hun grote schrikbeeld is vooral dat
de omvang van hun vermogen bekend wordt , bijvoorbeeld via een
plaatsje in de Quote 500 .
Die boodschap heeft de Belastingdienst meegekregen op een besloten seminar over zijn programma Zeer Vermogende Personen
(ZVP). Met dit programma onderzoekt de dienst of rijke Nederlanders een individuele fiscale behandeling moeten krijgen. Bij wijze
van proef start het Team Zeer Vermogende Personen hiermee voor
75 belastingplichtigen met een vermogen van meer dan € 25 mln.
De fiscus heeft tot nu toe 2200

‘Het ministerie van
Financiën worstelt
met het dilemma
anonimiteit’, aldus
adviseur van Deloitte

Nederlandse particulieren in het
vizier die in aanmerking komen
voor individuele behandeling.
Fiscalisten, advocaten en vermogensplanners zijn hier dinsdag in
Utrecht over bijgepraat en mochten suggesties doen voor de nieuwe aanpak.
De ongeveer honderd aanwezigen vroegen aandacht van de fiscus voor de belevingswereld van
hun cliënten, vertelt Ruben Freudenthal, bij Deloitte verantwoordelijk voor de adviespraktijk aan
vermogende particulieren. ‘Voor
een match tussen een rijke particulier of zijn adviseur en een belastinginspecteur is het belangrijk dat
de inspecteur zich kan inleven in
de leefpatronen van vermogende
personen’, zegt hij. Dit betekent bij
voorbeeld dat een inspecteur niet
vreemd moet opkijken als iemand
met vier huizen in verschillende
landen vier keer hetzelfde kostuum
koopt, zodat die dit overal kan aantrekken, aldus Freudenthal.
Michiel Dill van ‘family office’
Clavis is goed te spreken over het
seminar van de Belastingdienst.
‘Een dikke pluim voor de uitvoe-

Stevig afgeschermd: multimiljonairs maken zich zorgen over
de veiligheid van persoonlijke
gegevens.
FOTO: HH

ring, maar zorgen over de wetgeving’, zo vat Dill zijn opvatting samen over de fiscale ontwikkelingen
die de doelgroep van zijn kantoor
raken. De adviseur heeft met instemming genoteerd dat aan het
ZVP-programma geen concreet
doel is gekoppeld om meer belasting op te halen. In sommige landen is dat de insteek, zegt hij. Dill
verwacht wel dat de nieuwe aanpak
zichzelf terugverdient. ‘Iedereen

heeft baat bij een goed vestigingsklimaat’, zegt hij. ‘Goede fiscale
dienstverlening draagt daaraan
bij en zal ertoe leiden dat belastingplichtigen die vermogen in
het buitenland aanhouden, eerder geneigd zijn dit naar Nederland te halen.’
Privacy en stabiliteit zijn onmisbaar om zo’n kapitaalstroom
op gang te brengen, zegt zowel
Dill als Freudenthal. Dinsdag is

uitgebreid stilgestaan bij privacy
in verband met de jongste Europese richtlijn voor de bestrijding van
witwassen en financiering van terrorisme. Die richtlijn verscherpt de
eisen ten aanzien van de zogeheten uiteindelijk belanghebbende.
Namen van eigenaren en omvang
van hun vermogen kunnen hierdoor eerder in openbare registers
terechtkomen. ‘Het ministerie van
Financiën worstelt met het dilemma anonimiteit’, maakt Freudenthal op uit seminar. ‘Gaat het de
richtlijn strak implementeren en
de ruimst mogelijke inzage geven,
of minimalistisch en alleen openbaar maken wat moet?’
Dill heeft antwoord gekregen
op de vraag waarom de Belastingdienst sinds de zomer geen goedkeuring meer geeft voor structuren
die anonimiteit moeten waarborgen. De fiscus geeft geen expliciete goedkeuring meer, luidt het
antwoord, uit vrees een maatschappelijk ongewenst beeld op te roepen. Maar het staat rijke particulieren vrij om binnen de wet hun
anonimiteit veilig te stellen.
Wat betreft stabiliteit, laakt Dill
de nieuwe vermogensrendementsheffing van het kabinet. ‘Die draagt
niet bij aan een goed vestigingsklimaat en zal per saldo tot een lagere
belastingopbrengst leiden’, voorspelt hij.

