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Voorwoord 5

Voorwoord

Vaak is mij tijdens het verrichtten van mijn onderzoek gevraagd, of ik terugkijkend 
wederom de keuze zou maken om te promoveren. Lang niet altijd wist ik dan het ant-
woord, maar nu het proefschrift in gedrukte vorm voor mij ligt, kan ik deze vraag zonder 
twijfel bevestigend beantwoorden. Ondanks het feit dat tijdens mijn onderzoek af en toe 
spreekwoorden in mijn hoofd zijn opgekomen als 'geduld is een schone zaak', 'men krijgt 
het niet cadeau' en 'de laatste loodjes wegen het zwaarst', heb ik het wetenschappelijke 
onderzoek als zeer verrijkend ervaren en altijd met heel veel plezier gedaan. Het schrijven 
van een proefschrift heeft mij vooral geleerd hoe leuk, afwisselend en uitdagend de fiscale 
wetenschap kan zijn.

Promoveren is in essentie een eenzame bezigheid, maar dit onderzoek zou toch zeker niet 
tot stand zijn gekomen zonder de hulp, interesse en het geduld van verschillende perso-
nen die ik hierbij allen bedank. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn promotor 
Rob Cornelisse, onder meer omdat hij mij altijd heeft aangespoord mijn eigen ideeën ver-
der uit te diepen en aan het papier toe te vertrouwen. Ook gaat mijn dank uit naar Huub 
Dijstelbloem, die gedurende het hele onderzoeksproces altijd de tijd heeft genomen om 
mijn concepten door te lezen en te voorzien van uitdagend commentaar.

Met dit onderzoek heb ik beoogd aan te tonen dat neutraliteit in de belastingheffing van 
ondernemingswinsten naar mijn mening een positieve impuls voor het ondernemerskli-
maat kan betekenen. In de praktijk zijn verschillende alternatieven voor een dergelijke 
rechtsvormneutrale winstbelasting uitgewerkt, waaronder de ondernemingswinstbelas-
ting. In dit proefschrift wordt onder meer een mogelijke uitwerking van een dergelijke 
rechtsvormneutrale winstbelasting gegeven toegespitst op de huidige stand van de fiscale 
regelgeving. Gelet op de globalisering van de samenleving is tevens aandacht besteed aan 
de internationale gevolgen van de invoering van een ondernemingswinstbelasting.

Ik besluit dit voorwoord met het uitspreken van de wens dat bij de continuerende zoek-
tocht naar een optimale wijze van winstbelasting ook aandacht zal uitgaan naar de moge-
lijke invulling, haalbaarheid en effectiviteit van een rechtsvormneutrale belasting als de 
ondernemingswinstbelasting.
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