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Stellingen
1.  Er is slechts een beperkte relatie tussen het belastbaar bedrag en de 

2.  

noodzakelijkerwijs tot een negatief belastbaar bedrag.
3. 

 
Een earningsstripping-maatregel koppelt rente aan EBITDA. 

earningsstripping-maatregel zorgt er dus voor dat binnen een 

bedrijfseconomische overwegingen.
4.  

komt minder rente in aftrek. Dit laatste is een groot nadeel, want 
aaiende 

ondernemingen versterkt.
5. 

 
Na invoering van de earningsstripping-maatregel kan het Nederlandse 
stelsel van renteaftrekbeperkingen waarschijnlijk drastisch op de 
schop. Toch dient dan nog steeds het kunstmatig omzetten van eigen 
vermogen in vreemd vermogen binnen een concern (winstdrainage) 
te worden voorkomen. De andere renteaftrekbeperkingen kunnen 
worden heroverwogen en – afhankelijk van de vormgeving van de 
earningsstripping-maatregel – worden afgeschaft.

6. 
 

Grensverkennende belastingplichtigen en daarop reagerende 
inspecteurs hebben de renteproblematiek uitermate complex 
gemaakt. Tegelijkertijd is de complexiteit van de maatschappij ook 
sterk toegenomen. De wetgever is steeds meegegaan met deze 
ontwikkelingen met als gevolg een uitermate ingewikkeld stelsel van 
renteaftrekbeperkingen.

7. 
 

De eenvoudigste oplossing voor de renteaftrekproblematiek is eigen 
en vreemd vermogen exact hetzelfde behandelen. Het valt echter sterk 
te betwijfelen of in een complexe maatschappij eenvoudige regels 
rechtvaardig uitwerken voor alle betrokken partijen.

8. 

 

eit gehad. 

relevant geworden!
9. 

 

Een derde van de promovendi lijkt klinisch depressief volgens het 
UvA-promovendinetwerk UvA-Pro. Ik schrok toen ik dat hoorde. Ik 
heb gelukkig een mooie ontdekkingsreis mogen ervaren en geen barre 
woestijntocht.

10. 

 

Veel yoga leidt tot een snelle voortgang van het proefschrift. Na 
complete ontspanning kan weer een forse inspanning worden 
geleverd.


