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Een gids in de wereld van de internationale markten
Nederland heeft al eeuwenlang een naam op het gebied van internationale handel en zakelijke dienstverlening. Dat stamt al uit de tijd van de
VOC. Veel Nederlandse bedrijven zijn actief op de internationale markt.
Men drijft handel over de gehele wereld. Nederlandse bedrijven hebben
buitenlandse vestigingen. Vermogens worden internationaal belegd. En
al die landen kennen hun eigen wetten en regels als het gaat om het
betalen van belastingen.
Robert van Loo uit Mijdrecht is letterlijk opgegroeid in de wereld van
de belastingadviseurs. Zijn vader was fiscalist en van moeders kant was
opa al belastingadviseur. “Mijn beroep is dus min of meer genetisch
bepaald”, zegt Robert van Loo, die sinds begin van dit jaar zijn eigen
praktijk is gestart en zich heeft gespecialiseerd in het internationale
belastingrecht.
Voordat Robert van Loo zijn eigen
bedrijf begon, had hij al veel ervaring opgebouwd op het terrein van
fiscale advisering, onder meer bij
EDO registeraccountants en belastingadviseurs. Daar was men ook
actief op de internationale markt.
“Ik richt mij met Loo Tax vooral op
de mkb-bedrijven met een internationaal tintje”, zegt Robert. “Veel
van die bedrijven hebben vaak wel
een accountant of een financieel
administrateur. Maar mijn expertise als fiscalist reikt verder. Het
belastingrecht is een specialisme
waar je te maken krijgt met vaak
ingewikkelde regelingen, die ook
nog eens regelmatig worden gewijzigd. Op internationaal terrein
is het allemaal nog veel ingewikkelder. Zo hanteren wij in Nederland het woonplaatsbeginsel. Dat
betekent dat je belasting betaalt
in het land waar je woont. In sommige andere landen geldt weer het
principe dat je belasting betaalt in
het land waar je het geld verdiend
hebt. Een internationaal opererend
bedrijf heeft vaak vestigingen in
verschillende landen. Dat betekent
dat er verschillende belastingregimes van toepassing zijn. Ik verstrek
ook adviezen aan vermogende particulieren. Dan gaat het vaak over
de vraag hoe men het beste met het
vermogen kan omgaan. Wanneer je
geld hebt, kun je er voor kiezen om

het ergens op een depositorekening
te zetten. In zo’n geval is het soms
aantrekkelijk om daarvoor een ander land te kiezen, waar men een
voordelig belastingregime kent.
Maar dan moet je wel zelf meeverhuizen naar dat land. Een andere
mogelijkheid is om het vermogen te
beleggen in onroerend goed. Hier
geldt meestal het principe dat je
onderhevig bent aan het recht van
het land waar het onroerend goed
gelegen is.”
Legaal zaken doen
Robert volgt de recente discussie
rond de Panama Papers met grote
belangstelling. Robert: “Laat ik
vooropstellen dat het, wat mij betreft, uit den boze is om de boel te
flessen. Dat moet je ook niet willen.
Maar omdat de gang van de internationale geldstromen nogal ingewikkeld in elkaar zit en ook niet altijd even helder is, ontstaat bij veel
mensen vaak al snel het beeld dat
er iets niet in de haak is. Maar dat
is lang niet altijd het geval. Wanneer je als bedrijf op de internationale markt actief bent, zit je per
definitie in verschillende landen en
heb je te maken met verschillende
belastingwetten. Zolang je de regels die van toepassing zijn naleeft,
is er in principe niks mis. Mijn rol
als belastingadviseur is ook niet om
bedrijven belasting te laten ontdui-

Blij met de Snoek
Een snoek is een vis, de Snoek is de
nieuwe aankoop van Stichting De
Bovenlanden.
U heeft eerder al in deze krant kunnen lezen dat het Recreatieschap
Midden-Nederland verschillende
terreinen gaat afstoten. Mooie
idyllische plekjes, waar het fijn vertoeven is. Helaas heeft het recreatieschap geen geld meer om deze
terreinen in de toekomst te blijven
onderhouden. Een van deze terreinen, de Snoek, heeft Stichting De
Bovenlanden onlangs aangekocht
van het recreatieschap.
Het terrein past precies binnen
de doelstelling van Stichting De
Bovenlanden. De Snoek heeft een
hoge natuurwaarde en is een fraai
landschapselement, dat waardevol
is om te behouden.
Omdat Stichting De Bovenlanden
alleen uit vrijwilligers bestaat,

moet het onderhoud ook te overzien
zijn. Het terrein is ruim een hectare
groot en dat komt overeen met andere terreinen die door de Stichting worden beheerd. Het besluit is
genomen dat het voor nu en in de
toekomst mogelijk moet zijn dit terrein op de juiste manier te blijven
beheren. Bijzondere eigenschappen van dit terrein zijn de diverse
poelen, vele bes-dragende struiken,
een paar majestueuze bomen, de
variatie in beplanting en het weidse
uitzicht.
Toch zijn er wat verbeteringen wenselijk. Zo wil de stichting de poelen
uitbaggeren, een paaiplaats maken
voor vissen, ruimte geven aan een
aantal bomen, maaibeheer aanpassen ter verbetering van de plantenrijkdom en een aantrekkelijke
toegang creëren met wandelmogelijkheid.

Robert van Loo heeft de hele wereld als werkterrein: “Nederlandse bedrijven kom je tegen van China tot Equador. Omgekeerd
stellen buitenlandse collega’s mij ook wel vragen over specifieke Nederlandse regelingen.”
foto patrick hesse
ken. Maar we kunnen wel zoeken
naar mogelijkheden waarbij men
gebruik kan maken van zo gunstig
mogelijke regelingen. Het komt
ook wel voor dat er twijfel ontstaat over de vraag of een bepaalde
constructie wel helemaal juridisch
klopt. Dan wordt zo’n zaak aan de
rechter voorgelegd. In Nederland is
destijds besloten om een belasting
van dertig procent op te leggen op
vier procent vast rendement. Door
de ontwikkelingen na de kredietcrisis is die vier procent niet meer reeel. Reden waarom nu aan de Hoge
Raad, en wellicht ook aan het Europese Hof, gevraagd wordt of deze
regeling niet in strijd is met het
Europese Verdrag voor de Rechten
van de Mens.”
Een wereldwijd werkterrein
Als belastingadviseur voor

be-

Inmiddels hebben we de toezegging
voor subsidie voor een aantal werkzaamheden gekregen. Ook gaan de
buren van de zorgboerderij aan de
Amstelkade maaien en zal de knotploeg ons van dienst zijn bij het bomenonderhoud. Zo maken vele handen licht werk en blijft de Snoek
behouden. Ik nodig u uit om de fiets
te pakken en eens te gaan kijken bij
de Snoek aan de Amstelkade. Het
terrein ligt naast de zorgboerderij.

drijven die internationaal actief
zijn, is de hele wereld Roberts
werkterrein. “Nederlandse bedrijven kom je tegen van China tot
Equador. Ik ben ook bestuurslid van
een Nederlandse vereniging van
siertelers die actief zijn in MiddenAfrika en in Latijns-Amerika. Dit
levert mij ook een breed internationaal netwerk op. Het feit dat het
juridische gebied altijd in beweging
is, maakt mijn werk ook zo boeiend.
Daarvoor moet je wel zorgen dat
je op de hoogte blijft. Ik ben officieel register belastingadviseur. Dat
betekent dat ik elk jaar tenminste
veertig uur bijscholing moet volgen.
Maar je kunt niet alles weten over
alle landen. Dan is er het Internationaal Bureau voor Fiscale Documentatie (IBFD), waar je terecht
kunt wanneer je meer wilt weten
over specifieke regelingen in een

De aankoop is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van
de vele donateurs. Waarvoor dank.
Wilt u ons ook steunen, stuur dan
een mail naar info@debovenlanden.
nl. Ook kleine bedragen helpen.
Voor 7 euro per jaar bent u al donateur.

Anja de Kruijf,
bestuurslid Stichting De Bovenlanden

bepaald land. En vaak heb ik in zo’n
land weer relaties bij wie ik terecht
kan. Omgekeerd stellen buitenlandse collega’s mij ook wel vragen over
specifieke Nederlandse regelingen.
Amerikanen zijn bijvoorbeeld erg
geïnteresseerd in onze regeling
die we als belastingadviseurs met
de Belastingdienst hebben gesloten onder de titel ‘horizontaal toezicht’. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst aangiften opgesteld
door erkende adviseurs slechts
steekproefsgewijs controleert. Over
dit onderwerp geef ik lezingen aan
buitenlandse collega’s.”
Loo Tax is gevestigd aan de Communicatieweg 3 in Mijdrecht. Robert is telefonisch te bereiken via
06-14757209. Mailen kan ook: robert@loo.tax. Meer informatie is te
vinden op www.loo.tax.

En dan willen we
dit ook nog wel
even kwijt...
Op bezoek bij zijn schoonzus en
zwager, bladerde een van onze lezers door het Eindhovens Dagblad,
waarbij zijn aandacht werd getroffen door een bericht onder de kop:
‘De Soap in Eersel.’
Het artikel ging over het feit dat
er in de gemeente Eersel drie wethouders waren weggestuurd met
een motie van wantrouwen. Twee
coalitiepartijen hebben vervolgens
de VVD bij formatiebesprekingen
betrokken en een nieuw college
gevormd, waarin naast een nieuwe
VVD wethouder ook de twee eerder
weggestuurde wethouders weer op
het pluche plaatsnemen.
Waar hebben we dat eerder gehoord??!!

