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Interview
HET 

Onder leiding van Eli Hendriks, lid van de 
redactieraad van Het Register, bespreken 
Fons Overwater (RB), Jan Zweekhorst 
(SRA), Marco Moling ( Novaa) en Dirk-

Jan van Blijderveen (NOAB) het overleg met de 
Belastingdienst,  de coronacrisis, de onderlinge 
samenwerking en de gewenste invloed op wet- en 
regelgeving. Uiteraard verloopt een rondetafelge-
sprek in coronatijd (april ) via beeldschermen vanaf 
ieders thuiswerkplek. Het gebrek aan een fysieke 
samenkomst doet echter niets af aan de eensgezind-
heid over samen optrekken en de warme intenties 
voor de nabije toekomst. De voorzitters kennen 
elkaar goed, ze zijn immers allen fiscalist én lid van 
het RB. Hun gemeenschappelijk belang is duidelijk, 
ze vertegenwoordigen ieder een beroepsvereniging 
of kantorenorganisatie waarvan de aangesloten leden 
of kantoren zich bezig houden met de financiële en 
fiscale ondersteuning en begeleiding van het mkb. 
Een verslag van een vruchtbare discussie.

Vier beroepsorganisaties in de financiële en fiscale dienstverlening voor het 
mkb willen samen met MKB-Nederland en ONL voor Ondernemers een een-
duidig en krachtig geluid laten horen richting de wetgever en de Belasting-
dienst. Dat is de belangrijkste conclusie van een rondetafelgesprek met de 
voorzitters van het Register Belastingadviseurs, de Samenwerkende Regis-
teraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA), de Neder-
landse Organisatie van Accountant Adviseurs (Novaa) en de Nederlandse 
Orde van Administratie- en Belastingsdeskundigen (NOAB). Een opmerkelij-
ke - en niet geheel toevallige - bijkomstigheid is dat de voorzitters alle vier 
lid zijn van het Register Belastingadviseurs.

Door Sandra van den Nieuwenhof | foto’s: Raphaël Drent 

‘ Als we samen een vuist  
maken, zijn we dé gespreks
partner voor het mkb’

Rondetafelgesprek met voorzitters RB, SRA, Novaa en NOAB

Gespreksleider Eli Hendriks
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Hoe is de relatie tussen de beroeps-
verenigingen en de Belastingdienst, 
bijvoorbeeld in het Becon-overleg*?
NOAB-voorzitter Dirk-Jan van Blij-
derveen trapt af: ‘Het is goed dat het 
Becon-overleg er is.  Ik word er blij 
van dat dit overleg nu verder geopti-
maliseerd wordt en dat we ook het 
strategische Becon-overleg verder 
gaan uitbouwen, zodat we elkaar 
steeds verder gaan vinden. Dit over-
leg zit nu in een veranderingspro-
ces, ook vanwege de reorganisaties 
bij de Belastingdienst en het minis-
terie van Financiën.’
SRA-voorzitter Jan Zweekhorst her-
kent zich hierin: ‘Met het Becon-
overleg zitten we in een transitie. 
De huidige vorm is op zich vol-
doende maar kan op bepaalde terrei-
nen beter. In het verleden zaten er 
veertien partijen bij dat overleg. Dat 
liep niet goed, de groep was te groot. 
Nieuwe afspraken zorgden voor een 
kleinere, meer slagvaardige groep. 
Nu nemen er vijf partijen aan deel, 
waarbij elke partij twee personen mag afvaardigen. In 
totaal zijn we dus nu maximaal met tien personen. Ook 
zijn er destijds subgroepen in het leven geroepen, zoals 
een visiegroep of een strategische groep. Van deze 
informele ‘met-de-benen-op- tafelvergaderingen’ wer-
den geen notulen gemaakt; de inhoud hoefde niet op 
straat te komen. De oorspronkelijke opzet is wat verwa-
terd. De vraag is hoe we daar nu opnieuw handen en 
voeten aan gaan geven.’

Onder curatele
RB-voorzitter Fons Overwater vult aan: ‘Ik zit al vele 
jaren bij het Becon-overleg. Ik kan me vinden in de 
nieuwe structuur die nu is afgesproken:  vier keer per 
jaar komen we bij elkaar voor de gangbare praktische 
zaken en twee keer per jaar voor de strategische en 
beleidsmatige onderwerpen. Dat is voldoende. De ver-
wachtingen moeten niet altijd hooggespannen zijn. De 
Belastingdienst kan niet altijd op korte termijn iets ver-
anderen. Bovendien staat de Belastingdienst sinds jaar 
en dag onder curatele van de politiek. Zijn bewegings-
vrijheid is beperkt. De slechte communicatie van de 
Belastingdienst in de afgelopen tien jaar is een voor-
beeld van een nijpend probleem. Bij het RB kunnen wij 
ons beter voorbereiden op het Becon-overleg. Intern 
kunnen wij  van te voren onderwerpen ophalen bij 
onze leden, ook strategische kwesties. Ik heb deze 
handschoen opgepakt en ik wil het Becon-overleg graag 
tot een succes maken.’
De Novaa ontbreekt bij het Becon-overleg, aldus voor-
zitter Marco Moling : ‘Wij nemen nog niet deel aan het 
Becon-overleg. Dat komt door de formele eisen en crite-
ria die destijds geformuleerd zijn voor deelname, zoals 

het aantal leden dat vertegenwoordigd wordt. Ook het 
aantal jaren dat een organisatie bestaat telt mee. Ik heb 
dit dossier uit de kast getrokken en het lijkt mij op basis 
van de huidige situatie niet meer dan normaal dan dat 
de Novaa ook bij het Becon-overleg aanwezig is. Het is 
belangrijk dat wij ook een goede relatie opbouwen met 
de Belastingdienst, ook voor onze onderlinge samen-
werking.’

Register Belastingadviseurs
■■ Beroepsvereniging met ruim 7000 leden
■■ Voor wie: belastingadviseurs voor het mkb
■■ Voorzitter: mr. drs. Fons Overwater RB

_ voorzitter RB sinds juni 2018
_ C-level tax professional

www.rb.nl

Fons Overwater, voorzitter RB:  
‘Onze verenigingen plus MKB Nederland 

en ONL voor Ondernemers vertegen-
woordigen 90% van het mkb’
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geren op wetsvoorstellen. Wij willen graag in een eer-
der stadium betrokken  worden. De verhuizing van ons 
kantoor van Culemborg naar Den Haag is onder andere 
ingegeven om dit te bewerkstelligen. We zitten nu dich-
ter bij het vuur. Met een public-affairsplan gaan we er 
verder op inzetten om dat te bereiken.’

Slagkracht
De SRA zit al goed in de Haagse contacten volgens 
Zweekhorst: ‘Wij weten de weg wel te vinden in Den 
Haag. Wij vertegenwoordigen twee takken: de accoun-
tancy en de fiscale tak. Onlang hielden we nog een lob-
byvergadering met Kamerleden. Zij hebben behoefte 
aan relevante informatie.  In 2008 hebben we met de 
Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs de dga 
in kaart gebracht. Dat gaan we nu weer doen. Ook daar 
hebben Kamerleden interesse in. Wij hebben destijds 
een aantal deuren en wegen geopend waar we nu dank-
baar gebruik van maken. We willen onze invloed laten 
gelden in Den Haag. En als dat nodig is, willen we dat 
graag samen met anderen doen. Dat vraagt wel om slag-
kracht.’
Van Blijderveen heeft nog bedenkingen: ‘Wij zijn een 
relatief kleine vereniging, we hebben ongeveer 1000 
aangesloten kantoren. Ik heb diverse overleggen van 
verschillende gremia bijgewoond en ik kom tot de con-

clusie dat we vooral veel aan het 
zaaien zijn en we nog moeten zien 
of we kunnen oogsten. Het is voor 
mij lastig om aan de leden uit te 
leggen dat daar zoveel tijd aan 
opgaat. Ik zou veel liever samen 
optrekken, maar dan wel graag met 
de zekerheid dat het ertoe doet.’
Moling: ‘De fiscale kennis bij 
Kamerleden is redelijk beperkt. Dat 
geldt ook voor de kennis over 
accountancy in relatie tot het mkb. 
Wij willen ook graag meer betrok-
kenheid bij het wetgevingsproces. 
We zijn te versnipperd bezig. Laten 
we samen een strategisch plan 
maken. En meer aan het begin 
samen een sterke vuist maken voor 
bijvoorbeeld de dga- en zzp-proble-
matiek. Als sector beschikken we 
over veel data, cijfers per branche, 
daar wordt overkoepelend te wei-
nig mee gedaan om risico’s in te 
schatten op financieel en fiscaal 
terrein.  De werkkostenregeling 
zou je bijvoorbeeld per branche 
nader kunnen analyseren en uit-
kristalliseren. De Novaa zit om de 

hoek van het torentje van de minister-president. We 
werken ook veel samen met ONL voor Ondernemers. 
Via de wandelgangen komen wij snel in beeld.’
Zweekhorst: ‘We moeten onszelf ook weten te beper-
ken. Wij denken vaak ten onrechte dat hoe meer we 

*Het Belastingconsulentenoverleg (Becon) is een overleg tus-
sen vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, de 
Belastingdienst en koepelorganisaties van fiscale dienstverle-
ners. In dit overleg worden praktische zaken besproken, waar 
belastingadviseurs en accountants tegenaan lopen in hun 
beroepsuitoefening in relatie tot de Belastingdienst.

Is er voldoende ruimte voor de beroepsverenigingen om 
mee te denken in het wetgevingsproces? 
Overwater reageert stellig op de tweede vraag van Hen-
driks: ‘Nee, ronduit niet en dat ligt voor een deel aan 
onszelf. We mogen nu aan het einde van het traject rea-

Samenwerkende Registeraccountants en 
Accountants-Administratieconsulenten (SRA)
■■ Vereniging/netwerkorganisatie van 370 

zelfstandige accountantskantoren met 900 
vestigingen (in NL)

■■ Voor wie: accountants- en advieskantoren
■■ Voorzitter: drs. Jan Zweekhorst RB

– voorzitter SRA sinds december 2019
– lid directie, fiscalist en mediator bij BLM Accountants & 

Adviseurs B.V. 
www.sra.nl

Jan Zweekhorst, voorzitter SRA:  
‘We moeten over onze eigen  
schaduw heen stappen’
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den. Accountantskantoren en belastingadviseurs krij-
gen het dan ook moeilijk. Klanten zullen omvallen en 
dat raakt de omzet van kantoren.’
Overwater: ‘Ik heb wel respect voor de snelheid waar-
mee de beleidsmakers met steunmaatregelen voor het 
bedrijfsleven kwamen. Het is onvermijdelijk dat er veel 
faillissementen komen. Oplossingen kunnen zitten in 
schappelijke betalingsregelingen, verliesverrekening en 
versnelde afschrijvingen.’

insturen, hoe beter het is. Het 
tegendeel is waar. Fracties zijn door 
de versnippering in de politiek klei-
ner geworden. Er zijn geen specia-
listen meer die zich alleen maar 
met fiscale zaken kunnen bezig 
houden. Grote beleidstukken wor-
den nauwelijks gelezen. Het Eerste 
Kamerlid Peter Essers kon in het 
verleden samen met zijn persoon-
lijke assistent de hele week beste-
den aan fiscale zaken. Nu heeft hij 
zes portefeuilles om zijn aandacht 
over te verdelen.  Wij moeten keu-
zes maken en compacte documen-
ten opstellen in plaats van uitge-
breide stukken waarin iedereen 
zijn eigen belangen vertegenwoor-
digd wil zien.’

Hoe kijken de voorzitters aan tegen 
de coronasteunmaatregelen voor  
het mkb? 
Aansluitend spitst Hendriks deze 
vraag nog toe op de dga, die in het 
gesprek regelmatig voorbij komt. 
Heeft de dga ook recht op steun? 
Zweekhorst: ‘De dga heeft mede 
dankzij onze lobby ook recht op bepaalde regelingen. 
Wij hebben hierin wat verbeteringen kunnen bewerk-
stelligen. Denk aan de TOGS en TOZO die onder  voor-
waarden ook toegankelijk zijn voor de dga. Het is zaak 
dat de politiek weet waar wij nog knelpunten zien.  Om 
die knelpunten gehoord te krijgen, werkt het veelal 
beter om een gezamenlijk standpunt naar buiten te 
brengen en namens alle vertegenwoordigers één geluid 
te laten horen namens het mkb. Maar dan moet je als 
individuele partij, ook vanwege snelheid en slagkracht, 
bereid zijn om je te laten vertegenwoordigen. Onze vak-
technische notitie over het voorstel excessief lenen is 
zo’n voorbeeld. Die hebben we niet namens meerdere 
partijen kunnen bespreken. Jammer, want het ministe-
rie was destijds zeer geïnteresseerd.’ 

Uitstel van executie
Moling sluit hierbij aan: ‘We moeten inderdaad samen 
optrekken en samenwerken. Bij het onderwerp exces-
sief lenen had de vraag kunnen zijn: wat vinden we er 
gezamenlijk van? Bij de noodmaatregelen vraag ik me 
soms af hoe het komt dat mkb’ers zo weinig vlees op de 
botten hebben. Zo zijn er beroepsgroepen waar het pro-
bleem niet zozeer in de winstsfeer zit maar eerder in de 
privéopnames uit het verleden. Meer differentiatie van 
de steunmaatregelen zou wenselijk zijn. Er zullen onge-
twijfeld veel faillissementen komen in het najaar. Uit-
eindelijk zullen de belastingaanslagen toch betaald 
moeten worden, ook na het uitstel. Het is nu slechts 
uitstel van executie. Er zal straks voldoende aflossings-
capaciteit moeten zijn. Veel mkb’ers gaan het niet red-

Nederlandse Organisatie van Accountant Adviseurs (Novaa)
■■ Vereniging met 650 leden 
■■ Voor wie: mkb-accountants
■■ Voorzitter: drs. Marco Moling AA RA RB

– voorzitter Novaa sinds 2014 
– registeraccountant, bedrijfseconoom en belastingadviseur bij 

Accountax accountants en bedrijfsadviseurs
www.novaa.nu

Marco Moling, voorzitter Novaa:  
‘De fiscale kennis bij Kamerleden is 

redelijk beperkt’
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Overwater doet een voorstel: ‘We 
moeten het mkb centraal stellen en in 
het kader van de dienstverlening cen-
traal opereren met MKB-Nederland. 
We hoeven niet met alle brancheorga-
nisaties aan tafel te zitten, deze kun-
nen wel meedenken. Ook  ONL voor 
Ondernemers hoort erbij. Samen één 
krachtig geluid laten horen, spreekt 
mij zeer aan.  De invulling van hoe 
komt later, er zijn allerlei manieren 
denkbaar, zoals een 24/7 interactief 
kanaal of een WhatsAppgroep.’
Moling: ‘Ik ben er ook voorstander 
van om daar waar nodig gezamen-
lijk op te trekken. Het is een ambi-
tieus plan, en we moeten niet weg-
lopen voor de realiteit. Er kunnen 
ook nog belangentegenstellingen 
spelen tussen diverse partijen. Ook 
belangrijk is de communicatiestra-
tegie. We moeten zichtbaar zijn als 
gezamenlijk team en daar ook open 
voor staan, waarbij ego’s even 
plaatsmaken voor het hogere doel.‘

Van Blijderveen benadrukt de overeenkomsten: ‘Er zijn 
nauwelijks tegengestelde belangen. We kampen alle-
maal met dezelfde problemen, zowel onze leden als de 
klanten van onze leden. Ook bij de coronacrisis was het 
goed geweest als we aan het begin van het proces van de 
steunmaatregelen waren betrokken. Dat geldt ook voor 
toekomstige maatregelen. Bij bancaire problemen kan 
bijvoorbeeld de borgstelling eenvoudiger. Laten we 
samen een collectief vormen en de ideeën uitwerken.’
Overwater: ‘Als ik het op de achterkant van een sigaren-
doos uitreken, vertegenwoordigen onze verenigingen 
plus MKB Nederland en ONL voor Ondernemers 90% 
van het mkb. Als we samen een vuist maken, zijn we dé 
gesprekspartner voor het mkb.‘

Verdomhoekje
Zweekhorst: ‘Dit plan heeft zeker toekomst maar -  
gezien eerdere doodlopende initiatieven - wel met hel-
dere afspraken aan de voorkant. Het vergt discipline 
van de deelnemers. Bij het becon-overleg wisten we 
elkaar in nood- en spoedmomenten  in eerste instantie 
snel te vinden via een WhatsAppgroep. Maar dat con-
tact verminderde en de groep werd niet opgeschoond 
bij wisselingen van deelnemers. Het laatste appje is van 
anderhalf jaar geleden. Ook moeten we  over onze eigen 
schaduw heen stappen. Het maakt niet uit wie van ons 
een standpunt uitdraagt. Het is dan voor ons allemaal. 
Daarover moeten we goede afspraken maken. Onze nes-
tor Leo Stevens is ook een groot voorstander van samen 
optrekken. Evenals mensen uit de top van de Belasting-
dienst, weet ik. We kunnen beginnen met gezamenlijk 
de knelpunten van de dga te onderzoeken. De dga zit in 
het verdomhoekje. Dit onderzoek kan dan de kapstok 
zijn van waaruit we samen verder bouwen.‘ <<<

Is het wenselijk dat er vanwege het maatschappelijk 
belang van het mkb een overkoepelend orgaan komt 
waarin alle strategische financieel-economische organi-
saties deelnemen?  
Hendriks legt deze laatste en cruciale vraag voor aan de 
gesprekspartners, hoewel tijdens het gesprek al vast is 
komen te staan dat de aanwezige voorzitters een struc-
turele onderlinge samenwerking zeker zien zitten. Nog 
niet duidelijk is hoe de beroepsverenigingen dit verder 
gaan invullen en met welke andere partijen erbij. 

Nederlandse Orde van Administratie- en 
Belastingsdeskundigen (NOAB)
■■ Vereniging met 1000 aangesloten administratie- en 

belastingadvieskantoren
■■ Voor wie: kantoren binnen de administratieve en 

fiscale dienstverlening voor het mkb
■■ Voorzitter: Dirk-Jan van Blijderveen RBc 

– voorzitter NOAB sinds november 2019
– lid directie bij Van Blijderveen B.V. financiële en fiscale 

dienstverleners
www.noab.nl 

Dirk-Jan van Blijderveen, voorzitter 
NOAB: ‘Liever samen optrekken, maar 
dan wel graag met de zekerheid  
dat het ertoe doet’


