
Register
HET 

Vakblad van het Register Belastingadviseurs

jaar
oktober 2021 | nummer 5

Houdt God van belastingen?
Interview met Lex Janssen, auteur van ‘God en de blauwe envelop’

Tax & technology: we gaan ervoor
Belastingadviseurs als aanjagers van duurzaamheidstransitie in mkb 
Ontwikkelingen in de bedrijfsopvolgingsregelingen 



22-1000-0450-04 RB Het Register 2021 #5
1_1-210x297mm-G.indd   11_1-210x297mm-G.indd   1 27-09-2021   12:1627-09-2021   12:16



www.rb.nl/het-register

3oktober 2021 | nummer 5 | Het Register

Colofon

n n n

jaar

Het Register is een uitgave van 
het Register Belastingadviseurs (RB), 
World Trade Center Den Haag
Prinses Beatrixlaan 544
2595 BM Den Haag
Toren C, verdieping 9
Tel.: (088) 010 77 77

Het Register verschijnt zes keer per jaar en 
vormt een belangrijke informatiebron voor de 
leden van het Register Belastingadviseurs. 
Leden en relaties van het RB ontvangen Het 
Register uit hoofde van hun lidmaatschap/
betrokkenheid bij het RB. Informatie over (het 
lidmaatschap van) het RB vindt u op www.rb.nl; 
informatie over het opzeggen van het lidmaat-
schap vindt u op www.rb.nl/lidmaatschap-
opzeggen.   

Redactieraad
Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk RB (hoofd-
redacteur)
Prof. mr. dr. G.J.M.E. (Guido) de Bont
Mr. E.E.J.C. (Eli) Hendriks RB
Mr. dr. M.J. (Mascha) Hoogeveen
Mr. drs. A.J.A. (Fons) Overwater RB  
Mr. W.J.M. (Wil) Vennix RB

Eindredactie
Mr. Sandra van den Nieuwenhof
www.sandravandennieuwenhof.nl
E-mail: contact@sandravandennieuwenhof.nl

Uitgever 
Register Belastingadviseurs
E-mail: communicatie@rb.nl

Rubriek Jurisprudentie en Wetgeving
Fiscaal up to Date, Dordrecht

Advertenties
Elma Media B.V.
Rob Stavenuiter 
Tel.: 0226-331638 
E-mail: r.stavenuiter@elma.nl 

Twaalfde jaargang, oplage 7500

Vormgeving
Twinmedia BV, Joke Boer

© Register Belastingadviseurs
Niets uit deze uitgave mag worden gerepro-
duceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, fotokopie, microfilm of welke 
andere methode dan ook, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van het 
Register Belastingadviseurs.

‘Het Register’ bevat informatie die met de 
meeste zorgvuldigheid is samengesteld. Het 
Register Belastingadviseurs en de bij deze 
uitgave betrokken redactie en medewerkers 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
mogelijke gevolgen die zouden kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van de in deze 
uitgave opgenomen informatie.

Citeertitel: Het Register 2021/nr.

Redactiecolumn  -  Rechtmatigheidspresumptie  
bij een boete  n 5
Prof. mr. Guido de Bont

Kort & Bondig n 7

Tax & technology: we gaan ervoor n 8
Gesprek met prof. dr. Albert Bomer, Martin Hommersom LLM RB en Arjan Knol RB FFP

Gastcolumn  -  Bubbel n 13
Mr. Jeroen Davidson  

Houdt God van belastingen? n 14 
Het Interview

Zegelwet vijftig jaar geleden afgeschaft
Mr. drs. Fons Overwater RB n 19

Belastingadviseurs als aanjagers van 
duurzaamheidstransitie in mkb 
Mr. Johan Roest RB en dr. Fred de Jong n 20

Ontwikkelingen in de bedrijfsopvolgingsregelingen n 25
Mr. Wil Vennix RB

Waarom kiezen als beide kan?! n 30
Fiscalist Christiaan Steenken wil opleiding tot piloot afronden

Jurisprudentie en wetgeving n 35

John Reintjens RB: ‘Ik hou van grenzen verleggen  
en uitdagingen’ n 40
Het Kantoor

Het Verenigingsnieuws n 43

14

Inhoud
DE

30



Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de 

RB belastingadviseur.

Slim 
verzekeren?

Efficiente combinatie. 
De verzekering is een slimme combinatie van 
beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. De beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking 
voor financiële schade die uw opdrachtgever 
loopt door een fout in uw advisering. De bedrijfs-
aansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt dekking 
voor materiële en letselschade aan derden.

Voor wie bestemd? 
De verzekering is ontwikkeld voor de register 
belastingadviseur. RB-leden profiteren van een 
aantrekkelijke premie en bovendien een jaar 
gratis inloop-dekking. Nevenwerkzaamheden 
kunt u (vaak kosteloos) meeverzekeren. Denk 
aan dekking voor juridisch advies (voorwaarde 
WO Rechten). Neem contact op voor andere 
bijzondere werkzaamheden.

Stel uw verzekering samen en bereken 
uw premie op www.rb.covermij.nl

010 - 333 1151 rb@covermij.nl

Covermij BV werkt met een team van specialisten in beroepsaansprakelijkheid gericht op specifieke beroepsgroepen. 
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Mogen we ervan uitgaan dat iedere beslissing die een inspecteur neemt correct is? We weten 
wel beter. Ofschoon het een feit is dat een inspecteur fouten maakt, is sinds jaar en dag één 
van de karakteristieken van het bestuursprocesrecht de rechtmatigheidspresumptie.  
Op basis hiervan wordt een bestreden bestuursbesluit geacht rechtsgeldig te zijn. Bij een 

boete ligt de bewijslast echter geheel bij de inspecteur waardoor de boeteling zou kunnen volstaan met een 
integrale betwisting van de feiten. De rechtmatigheidspresumptie kan in relatie tot een boetebeschikking 
echter tot verstrekkende consequenties leiden. 
Zo heeft het aantekenen van bezwaar of (hoger) beroep geen schorsende werking. Met name in de toesla
genaffaire heeft dit uitgangspunt tot dramatische consequenties geleid. Bij het invorderen van niet onher
roepelijke boetebedragen zijn echter in een ongevraagd advies van de Raad van State vraagtekens geplaatst. 
In het strafrecht wordt een boete (of andere straf) wel opgeschort als er een rechtsmiddel wordt aangewend. 
Waarom zou dat in het bestuursrecht dan anders zijn? De regering vindt het desalniettemin nog steeds een 
aanvaardbaar uitgangspunt dat een bestuurlijke boete (zelfs een hoge) onmiddellijk dient te worden vol
daan. Dat de rechtmatigheidspresumptie ten aanzien van boetebesluiten tot verstrekkende consequenties 
leidt blijkt ook uit de jurisprudentie over de Wet Bibob. Op 17 juli 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrecht
spraak als volgt over de juridische waarde van een boetebesluit (ECLI:NL:RVS:2019:2450): 
“Een bestuurlijk boetebesluit geldt niet pas nadat dat besluit onherroepelijk is geworden. Het opleggen van een  
bestuurlijke boete is in zoverre te vergelijken met een veroordeling voor een strafbaar feit. Wanneer een boete
besluit in werking is getreden, moet het beboetbare feit oftewel de overtreding waarvoor de boete is opgelegd,  
als vaststaand worden aangenomen. Het bestuursorgaan dat de bestuurlijke boete oplegt heeft de overtreding  
immers bewezen geacht.” 
 
Is er geen verschil tussen een rechterlijk oordeel en een beslissing van een bestuursorgaan? De inspecteur 
is toch ook een (weder)partij in het (potentiële) geschil waarbij hij stelt te zijn benadeeld door de belasting
plichtige boeteling. De belastingplichtige die door zijn wederpartij wordt beboet, zal een dergelijk boete
besluit minder snel accepteren, dan een straf die door een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt  
opgelegd. Dat heeft dus minder te maken met de motivering van het oordeel of de zorgvuldigheid van de 
beslissing, maar te meer met wie die boete vaststelt. Het is ook niet voor niets dat het EHRM slechts accep
teert dat een bestuursorgaan een boete oplegt als die boete kan worden voorgelegd aan een rechter die de 
waarborgen van artikel 6 EVRM garandeert.
Als de rechtmatigheidspresumptie bij boetebesluiten ook op het formele vlak blijft bestaan, dient daaraan 
de randvoorwaarde te worden gesteld dat er meer zorgvuldigheid wordt ingebouwd voorafgaand aan het 
opleggen van de boete. De boete blijft uit de voor de boeteling verdachte hoek komen, namelijk de Belas
tingdienst, maar een (interne) procedure met checks and balances kan voorkomen dat te lichtvaardig boe
ten worden opgelegd, waardoor de consequenties die daarbij horen eveneens kunnen worden uitgesloten. 
Dat zijn overigens niet slechts de juridische gevolgen, maar ook de feitelijke gevolgen van een boete als het 
opzeggen van financieringen door banken. 
Een andere randvoorwaarde is dat de duur van de procedures over boetebesluiten drastisch wordt ingekort. 
Als al wordt aangenomen dat een boetebesluit correct is terwijl de rechter daarover nog niet heeft geoor
deeld en de boeteling daarvan de consequenties reeds ondergaat, dan dient hij de rechtsgeldigheid van het 
besluit op de kortst mogelijke termijn aan de rechter te kunnen voorleggen. De praktijk is echter dat de 
doorlooptijden bij de rechtbanken alleen maar toenemen. Bij een dergelijke realiteit past het beter om het 
boetebesluit pas gevolgen te laten hebben als de rechter het besluit bekrachtigt.  <<<

Prof. mr. Guido de Bont
Hoogleraar formeel belastingrecht aan de Erasmus Universiteit, advocaat bij De Bont Advocaten  
en lid van de redactieraad van Het Register

Rechtmatigheids- 
presumptie bij boete
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Belastingplan 2022
Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Thuiswerken
Veel werknemers en werkgevers willen af-
spraken maken om deels thuis te blijven 
werken, ook na de coronacrisis. Daarom 
komt er per 1 januari 2022 de mogelijkheid 
om een onbelaste thuiswerkkostenvergoe-
ding te geven van maximaal € 2 per dag. 

Wonen
De eigenwoningregeling en overdrachtsbe-
lasting worden rechtvaardiger per 1 januari 
2022. De eigenwoningregeling wordt op 3 
onderdelen aangepast. Onbedoelde effec-
ten van de wet worden weggenomen, die er 
bijvoorbeeld waren bij mensen die samen 
met een partner een woning kopen en daar-
voor zelf ook al een koopwoning hadden. Of 
bij mensen die een koopwoning hebben met 
een partner die komt te overlijden.
Sinds 1 januari 2021 betalen kopers onder 
de 35 jaar geen overdrachtsbelasting (ovb) 
bij aankoop van hun eerste woning. Kopers 
vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewo-
nen betalen 2%, kopers die er niet zelf gaan 
wonen betalen 8%. Het kabinet regelt dat 
kopers die door onvoorziene omstandighe-
den moeten afzien van de koop, na het teke-
nen van het koopcontract maar vóór de 
overdracht niet automatisch het 8%-tarief 
betalen.
Woningcorporaties of projectontwikkelaars 
die zogenaamde ‘verkoop onder voorwaar-
den (VoV)’-woningen terugkopen van parti-
culieren, betalen vanaf 1 januari 2022 geen 
overdrachtsbelasting meer (dit was dit jaar 
8%). VoV-woningen worden door woning-
corporaties en projectontwikkelaars onder 
voorwaarden met een flinke korting verkocht 
aan starters en mensen met een lager mid-
deninkomen. Met de maatregel blijven deze 
woningen ook voor een volgende particulie-
re koper betaalbaar.

Koopkracht
Het kabinet zorgt er met een paar maatrege-
len voor dat de koopkrachtontwikkeling ge-
lijkmatiger wordt verdeeld, met name met 
maatregelen buiten de belastingen. Wel 
wordt de arbeidskorting nog iets langzamer 
afgebouwd.
Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken 

van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om 
de kosten hiervan deels te compenseren, 
wordt het maximumbedrag van de inkomens-
afhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 
2022 met € 318 per jaar verlaagd.

Maatregelen voor het klimaat
De verkoop van emissievrije auto’s  (zoals 
elektrische auto’s en waterstofauto’s) wordt 
volgend jaar blijvend gestimuleerd. De ver-
koop van deze auto’s gaat beter dan ver-
wacht en dat is goed voor het klimaat. 
Tegelijkertijd kost dit de overheid meer geld 
dan bij het Klimaatakkoord was afgesproken. 
Volgens deze afspraken zou het stimule-
ringsbeleid hierdoor eigenlijk vanaf 2022 
worden versoberd. De klimaatopgave is nog 
groot. Daarom blijft het kabinet ook in 2022 
de verkoop stimuleren. Dit betekent dat de 
korting op de bijtelling tot en met 2025 be-
houden blijft.
Bedrijven worden extra gestimuleerd om te 
investeren in innovatieve milieuvriendelijke 
bedrijfsmiddelen door de steunpercentages 
van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te 
verhogen. Bedrijven kunnen hierdoor meer 
kosten van hun fiscale winst aftrekken. De 
percentages worden vanaf 1 januari 2022 
verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 
respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Maatregelen voor  
startende bedrijven
Werkgevers bieden medewerkers soms aan-
delenopties als loon aan in plaats van een  
regulier salaris. Bij start-ups worden aande-
lenopties bijvoorbeeld ingezet als deze jon-
ge ondernemingen nog niet genoeg geld 
hebben om een passend salaris te betalen 
en om zo toch talentvolle medewerkers aan 
te trekken.
Over de aandelenopties moet belasting wor-
den betaald; het is namelijk een vorm van 
loon. Er wordt nu belasting geheven als de 
werknemer de opties omzet in aandelen. 
Hierdoor moeten werknemers (en de werk-
gever) direct belasting betalen terwijl ze 
daar nog niet altijd voldoende geld voor 
hebben en de aandelen nog niet altijd mo-
gen verkopen. Daarom wordt de belasting 
vanaf 1 januari 2022 standaard pas geheven 

wanneer de aandelen verhandelbaar zijn en 
er wel geld beschikbaar komt. Werknemers 
kunnen er ook voor kiezen het te laten zoals 
het was.

Belastingontwijking
In het pakket Belastingplan staat een maat-
regel waarmee de oorzaak van zogenoemde 
hybride mismatches wordt aangepakt. Be-
drijven konden door deze hybride mismat-
ches een betaling (bijvoorbeeld rente) in het 
ene land aftrekken van hun belastingen zon-
der dat deze in het andere land werd belast, 
of 1 betaling in meerdere landen aftrekken. 
Dit beleid was al ingevoerd, maar wordt nu 
aangepast zodat het beter aansluit op de 
vennootschapsbelasting, de dividendbelas-
ting en de bronbelasting. De ingangsdatum 
blijft 1 januari 2022.

Verandering verrekening vpb
Ongeveer 20.000 Nederlandse bedrijven 
kunnen vanaf 1 januari 2022 vooraf betaalde 
dividendbelasting en kansspelbelasting 
(voorheffingen) alleen nog verrekenen met te 
betalen vennootschapsbelasting (vpb). Is er 
in een jaar geen vpb verschuldigd, dan vindt 
er in dat jaar geen teruggaaf door de Belas-
tingdienst meer plaats. Het bedrijf kan de 
voorheffingen in een later jaar verrekenen 
met te betalen vpb. Dit hoeft niet meteen in 
het eerstvolgende jaar, de niet verrekende 
voorheffingen kunnen onbeperkt worden 
doorgeschoven naar latere jaren. Dit wordt 
voorgesteld naar aanleiding van een uit-
spraak van het Hof van Justitie EU.

n Ministerie van Financiën 21 september, 
2021  (ingekort)
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onderzoeks- en onderwijsprogramma voor onze leden. 
Een van de trekkers van deze opleiding is prof. dr. Albert 
Bomer, hoogleraar in zowel Amsterdam als Tilburg, die je 
onder meer kunt kennen van een eerder door hem in 
het kader van onze LSB-bijeenkomsten verzorgde (digi-
tale) lezing. We gingen enige tijd geleden met hem vir-

Als belastingadviseur ontkom je niet aan het fenomeen tax and tech-
nology. Niet alleen bij grote bedrijven en multinationals maar ook 
in het mkb rukt de automatisering op. Onlangs spraken we met prof. 
dr. Albert Bomer, hoogleraar in Amsterdam en Tilburg en een van de 
trekkers van de master Tax en Technology, Martin Hommersom LLM 
RB, bestuurslid van het Register Belastingadviseurs (RB) en Arjan Knol 
RB FFP, fiscalist bij Bureau Vaktechniek van het RB. Zij praatten ons 
bij over de actuele ontwikkelingen van dit vakgebied en de verschil-
lende opleidingstrajecten voor de RB-leden. 

Door Sylvester Schenk | foto’s: Raphaël Drent

Tax & technology: 
we gaan ervoor
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Albert Bomer

Het plaatje op onze website boven het artikel 
‘Tax & technology: we gaan ervoor’ staat me 
eerlijk gezegd tegen. Ik vind het waarschijn-
lijk een beetje eng; een uitgestoken digitale 

hand die uit het beeldscherm komt en de computerge-
bruiker vriendelijk (zij het wat verdraaid) de hand 
schudt. Om het brave RB-lid dat gewoon hard aan het 
werk is vervolgens het beeldscherm in te trekken. Een 
prima begin voor een dystopische horrorfilm dus. Maar 
het artikel ging gewoon in op het belang van ‘tax and 
technology’ en het feit dat het dit onderwerp voor onze 
leden voor het jaar 2022 verplicht wordt gesteld. Maar er 
is meer. Want behalve leden met een basisbehoefte op 
dit terrein zijn er ook leden die een grondigere kennis 
over dit onderwerp nastreven. Voor hen is er vanuit de 
vereniging - in samenwerking met Wolters Kluwer - een 
praktisch e-learning programma ontwikkeld, gericht op 
tax & technology en de mkb-adviespraktijk. En voor de 
echte diehards is er natuurlijk de master Tax and 
Technology. 
Het RB participeert in een fonds ten behoeve van de 
voornoemde masteropleiding. Deze specialisatie wordt 
aangeboden door de drie samenwerkende universiteiten 
van Maastricht, Tilburg en Amsterdam (VU). Het fonds 
heeft als doel de instroom voor onze leden mogelijk te 
maken in deze master alsmede het ontwikkelen van een 
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ming (en haar adviseurs!) maar beter in orde zijn. Voor 
wat betreft de fiscale risico’s is het van groot belang deze 
te kennen, te herkennen en te beheersen. En met be-
hulp van de zegeningen van tax technology kunnen (ui-
teraard bij een goed gebruik) risico’s sterk worden ver-
minderd. Het zou trouwens een misverstand zijn om te 
denken dat dit alles enkel en alleen bij het grootbedrijf 
speelt. Weliswaar is die gedachte begrijpelijk, maar ook 
het mkb heeft wel degelijk te maken met het fenomeen 
in kwestie. Natuurlijk, er is de bekende aangiftesoft-
ware. Die kennen we sinds jaar en dag. Maar de gebruiks-
mogelijkheden zijn veel ruimer en zullen dat nog veel 
groter gaan worden. En bij bijvoorbeeld fiscale advise-
ring (zoals het inschatten van proceskansen) speelt 
kunstmatige intelligentie (AI) een belangrijke rol. Het is 
dus niets voor niets dat we - zoals gezegd - een specifiek 
op de mkb-adviespraktijk toegesneden tax & technology 
e-learning programma hebben ontwikkeld. En mis-
schien mogen we daar nog aan toevoegen dat de fiscus 
op dit gebied bepaald niet stil zit. Zo verzamelt de Belas-
tingdienst grote hoeveelheden data. Daarvoor heeft men 
onder meer de beschikking over een speciale data-analy-
se afdeling. De hier opgeviste informatie zal ongetwij-
feld van belang kunnen zowel voor het uitzetten van be-
leid als voor de individuele aanslagafhandeling 

Recente ontwikkelingen
Het kan niet ontkend worden: de digitalisering van onze 
samenleving heeft het fiscale speelveld de afgelopen de-
cennia ingrijpend veranderd. Het lijkt bovendien ook 
steeds sneller te gaan, waarbij we geen idee hebben van 
wat allemaal nog mogelijk is en op ons afkomt. In de 
woorden van oud-president Ronald Reagan (die overi-
gens de popgroep Bachman-Turner Overdrive citeerde)’ 
‘You ain’t seen nothin’ yet’. Waar schrijver dezes in 1987 
nog in de fiscale praktijk begon op een (overigens respec-
tabel) fiscaal advieskantoor was daar nog geen computer 
voorhanden. Je kunt het je vandaag de dag echt niet 
meer voorstellen. Aan mobiele telefoons deden we ook 
niet, want die bestonden nog niet. Maar al vrij snel daar-
na werd via computers waar tegenwoordig hard om gela-
chen wordt (met bijbehorende zachte en daarna harde 
floppy’s!) binnen no-time de digitale aangifte voor on-
dernemers verplicht en die voor particulieren gewoon. 
En veranderde die mooie rood-zwart-gouden Fiscale En-
cyclopedie De Vakstudie ook al snel in een digitaal iets. 
Dat alles noemen wij - het is niet anders - vooruitgang. 
En dat alles waren pas de eerste schreden op het gedigi-
taliseerde fiscale pad. 
Die vooruitgang lijkt in Nederland overigens minder 
hard te gaan dan in andere landen. Het klinkt misschien 
de jongere generaties - die niet anders dan rampspoed 
over de automatisering bij de fiscus horen - wat vreemd 
in de oren, maar het toenmalige Rijkscomputercentrum 
(RCC) in Apeldoorn was ooit ‘state of the art’. En als je 
beschikt over een heel behoorlijk werkend systeem is de 
noodzaak om heel grote stappen in de automatisering te 
maken misschien wat minder groot dan als je van 
scratch af aan kunt beginnen met het opzetten van een 

tueel in gesprek over het fenomeen tax and technology 
in het algemeen en de nieuwe masteropleiding in het 
bijzonder. Tevens schoven - ieder achter hun eigen 
beeldschermpje - bestuurslid en portefeuillehouder 
Martin Hommersom LLM RB alsmede fiscalist en mede-
werker van Bureau Vaktechniek van het RB Arjan Knol 
RB FFP aan. Beide heren volgden de genoemde opleiding 
en zijn dus ervaringsdeskundigen van het eerste uur. 
Maar het kan geen kwaad om eerst even inhoudelijk stil 
te staan bij dit onderwerp, waarvan nu al duidelijk is dat 
sommige landen hiermee (heel) veel verder zijn dan Ne-
derland. Echter lijken deze landen gebukt te gaan onder 
de bekende wet van de remmende voorsprong.

Tax and technology 
Er bestaat er geen wettelijke definitie van het fenomeen 
‘tax and technology’. Je kunt er dus nog alle kanten mee 
op. Maar een omschrijving als ‘gebruikmaking van tech-
nologie om fiscale processen efficiënt, betrouwbaar en 
volledig te laten plaatsvinden’ dekt de lading al een heel 
eind. Wat daarbij een niet onbelangrijke rol lijkt te spe-
len is het feit dat door de overheid in het algemeen en de 
fiscale wetgever in het bijzonder de fiscale touwtjes 
steeds strakker worden aangetrokken en dat nieuwe 
wetgeving in de regel voor grote compliance-uitdagin-
gen (en daardoor slapeloze nachten) bij ondernemers en 
hun fiscaal adviseurs zorgt. Periodieke of incidentele 
rapportageverplichting nemen toe en achteraf het ver-
wijt krijgen iets over het hoofd gezien te hebben is bijna 
net zo erg geworden als een actieve fout maken. Waarbij 
door de mensen aan de andere kant van de tafel vaak 
maar al te gemakkelijk voorbijgegaan wordt aan feit dat 
je achteraf een koe in de kont kunt kijken. Maar toch: als 
de risico’s en de gevolgen daarvan zo groot zijn kan de 
interne organisatie en administratie van een onderne-

Martin Hommersom
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zijn ogen te groot (vooral het kunnen heffen aan de bron 
op transactiebasis, het kunnen werken in real time dus) 
om die te laten lopen.

De masteropleiding Tax and 
Technology
Het is eigenlijk volstrekt voor de hand liggend dat bij een 
steeds oprukkende digitalisering van ons vak er meer 
aandacht moet komen voor die digitalisering. Dat kan 
binnen het curriculum van een reguliere fiscale oplei-
ding, het kan ook in een volledig nieuwe opleiding. Maar 
omdat het aantal studie-uren beperkt is gaat een uitbrei-
ding van de aandacht voor de digitalisering onvermijde-
lijk ten koste van de fiscale uren. Dat zal dan wellicht - 
mocht dat nodig zijn - nog op een andere manier 
ingehaald moeten worden.
Vervolgens komt de (inhoud van) de masteropleiding ter 
sprake. De nieuwe opleiding is erg populair, maar onze 
vereniging heeft voor haar leden toch enkele plaatsen 
weten te reserveren. Volgens Bomer is sprake van een T-
shaped model. In de master worden - naast de algemene 
fiscale vakken (die leden van het RB vanzelfsprekend ge-
acht worden te beheersen) - vakken aangeboden die te 
maken hebben met datawetenschap en digitale techno-
logie. Volgens de site van een van de deelnemende uni-
versiteiten is degene die deze opleiding heeft afgerond 
‘een specialist die een brugfunctie kan vervullen tussen fisca
listen, data analisten en technologen, in het bedrijfsleven of 
bij de overheid’. En alhoewel dat voor onze leden niet 
meer van belang zal zijn worden aankomende studenten 
nog lekker gemaakt met de aanprijzing ‘inclusief bovenge
middeld startsalaris’.
De master wordt aangeboden door drie verschillende uni-
versiteiten, en niet ieder vak wordt overal aangeboden. Er 
zal dus in voorkomende gevallen gereisd moeten worden. 

belastingsysteem. Tijdens bijeenkomsten van CFE Tax 
Advisers Europe blijkt steeds weer dat landen waarvan je 
dat niet direct zou verwachten (Oost-Europa in het alge-
meen en de Baltische staten in het bijzonder, maar bij-
voorbeeld ook tal van landen in Afrika en Latijns-Ameri-
ka) de tussenliggende fases hebben overgeslagen en 
daardoor veel modernere systemen hebben dan wij. Het 
bekende mobieltje speelt in die systemen zowel bancair 
als fiscaal een grote rol. Of het helemaal waar is laat ik 
maar in het midden, maar een verhaal van een van de 
collega’s uit Polen was erg beeldend en maakte daardoor 
toch wel indruk. Hij vertelde dat als hij op een middag 
met zijn kinderen naar de stad ging om ze daar op een 
ijsje te trakteren, de over deze transactie verschuldigde 
omzetbelasting real time door de kassa van de ijscoman 
werd aangegeven en afgedragen, zodat tegen de tijd dat 
de slagroom of andere topping door de kinderen was ver-
orberd de verschuldigde omzetbelasting niet alleen was 
aangegeven maar zelfs al was betaald. En dan moest het 
knagen aan het horentje nog gaan beginnen! Een derge-
lijk werkwijze kan natuurlijk niet bestaan in een fiscaal 
systeem waarbij periodieke aangiftes en afdrachten nog 
steeds de norm zijn en papier in het heffingsproces nog 
lang niet is uitgebannen. 

Betrouwbaarheid
Na deze wat ruim bemeten inleiding (die overigens voor 
een niet onbelangrijk gedeelte gebaseerd is op het ge-
sprek met de heren Bomer, Hommersom en Knol) komt 
in ons gesprek allereerst het fenomeen tax and techno-
logy aan de orde. Hoe (on)betrouwbaar is onze digitale 
wereld eigenlijk? Kan de uitkomst van een advies of 
aangifte niet al te eenvoudig gemanipuleerd worden? Is 
een aangifte bijvoorbeeld wel reproduceerbaar en con-
troleerbaar? Iets dergelijks speelde bijvoorbeeld nog niet 
zo lang geleden bij de verkiezing van de nieuwe lijst-
trekker van het CDA. En of er daarbij daadwerkelijk is 
gefraudeerd is in wezen onbelangrijk; het gaat om het 
beeld dat betrokkenen er aan over houden. Is dat ook 
niet de reden dat we nog steeds met van die archaïsche 
rode potloodjes stemmen, daar waar prachtige en onge-
twijfeld dure stemmachines ergens in de kelder van vele 
gemeentehuizen stof staan te vangen? En degenen die al 
wat langer meelopen kunnen zich vast nog wel herinne-
ren dat een overheidsinstantie (het UWV naar ik meen) 
reeds gedane digitale aangiftes was ‘kwijtgeraakt’. Moch-
ten (daarmee wordt bedoeld: moesten) we weer op-
nieuw (!) dezelfde aangifte doen. Kortom, alle reden om 
wat huiverig te staan ten opzichte van onbegrensde digi-
talisering het algemeen en de nieuwe masteropleiding 
in het bijzonder. Bomer zegt de bedoelde huiver te be-
grijpen. Zonder een burger die durft te vertrouwen op de 
ICT van de overheid kan tax and technology niet de rol 
spelen die haar toekomt. En als vertrouwen eenmaal is 
beschaamd dan is het moeilijk - en bij sommigen zelfs 
onmogelijk - om het te herwinnen. Want zoals een be-
kend spreekwoord luidt: ‘vertrouwen komt te voet maar 
gaat te paard‘. Maar dat tax and technology de toekomst 
heeft, daarvan is hij wel overtuigd. De voordelen zijn in 

Arjan Knol
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leiding behorende fiscale vakken eigen te maken dan dat 
de klassieke fiscalisten dat hebben met datawetenschap 
en digitale technologie.

Werkzaamheden
De studenten die de master Tax and Technology hebben 
afgerond lijken verzekerd van een goede baan. Want bij 
de wat grotere fiscale adviesbedrijven bestaan er vol-
doende vacatures. Ze zouden daar - en dat wordt dan 
wellicht bedoeld met de brugfunctie waarvan eerder al 
sprake was - bedrijfsprocessen en de mogelijke fiscale ri-
sico’s daarvan in kaart moeten brengen, waarbij dan ge-
dacht zou kunnen worden aan het inrichten (en vervol-
gens uiteraard inzichtelijk houden) van fiscale processen 
met bijbehorende risico’s. Daarbij kan dan gedacht wor-
den aan:
	n compliance verplichtingen, zoals het weergeven van de 

behaalde winst op basis van Country-by-Country Re-
porting en de verplichtingen die voortvloeien uit de in-
middels beruchte Mandatory Disclosure Rules (MDR);

	n het koppelen van data om daarmee een fiscaal profiel 
te genereren;

	n het opsporen van mismatches, bijvoorbeeld om tax 
compliant te zijn of met het oog op een aangekondigde 
belastingcontrole;

	n het inzichtelijk krijgen van de btw-processen en de 
(her-)inrichting daarvan;

	n het inzichtelijk krijgen van de implementatie van de 
werkkostenregeling.

Hoe verder?
Of je wilt of niet: je zult als belastingadviseur niet ont-
komen aan het fenomeen tax and technology. Natuur-
lijk, toepassing en bereik verschillen sterk tussen grote 
en/of multinationale ondernemingen en het mkb. Maar 
juist ook in het mkb is de tijd van de spreekwoordelijke 
kroontjespen al lang voorbij en rukt de automatisering 
op. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld het gebruik 
van big data (de beruchte rechtspraak rondom het ge-
bruiken aan kentekens in het kader van de bijtelling 
voor privégebruik van een personenauto), of de toepas-
sing van gevreesde steekproefmethodes en de hiervoor 
al genoemde btw-processen en mogelijkheden en onmo-
gelijkheden in het kader van de WKR.
Aan Albert Bomer zal het niet liggen; die timmert hard 
aan de weg met zijn masteropleiding. Aan het RB zal het 
evenmin liggen; daar wordt gezorgd voor een breed scala 
aan opleidingen op dit gebied op verschillend niveau. En 
wie nog twijfelt wordt over de streep getrokken met een 
verplichtstelling van dit onderwerp in het PE-program-
ma in 2022. Begin 2022 kun je gaan deelnemen aan de 
door de VU speciaal voor RB ontworpen leerlijn Tax & 
Technology. Nee, als je straks niet toegerust bent voor de 
toekomst zal dat zeker niet aan Albert Bomer of aan het 
Register Belastingadviseurs liggen.  <<<

Noot
1 www.taxence.nl/formeel-belastingrecht/fiscalisten-gebaat-bij-

kennis-van-tax-technology

Als voorbeeld nemen we de Maastrichtse opleiding. Het 
betreft een eenjarige voltijdopleiding van 60 ECTS, waar-
bij 1 ECTS staat voor 28 uur studeren. De opleiding bestaat 
uit acht vakken (waarvan zeven verplichte vakken en 1 
keuzevak). Er dient verder een scriptie (masterthesis) ge-
schreven te worden. De hardcore fiscale vakken zijn voor 
een RB minder interessant. De belangstelling zal immers 
vooral uitgaan naar de T&T-vakken. Daarbij gaat het dan 
om de vakken Tax and Technology, Computational Sci-
ence of Taxation en Tax and Technology II.

Specifieke tax & technology-vakken
Tax and Technology wordt aangeboden in Amsterdam. 
Het gaat in op de rol en betekenis van technologie op het 
gebied van fiscaal recht, in het bijzonder daar waar het 
betreft de compliance verplichtingen. De nadruk wordt 
gelegd op het fenomeen van big data, verzamelen van 
data, het verwerken van data, introductie programme-
ren en de bestrijding van fraude met behulp van kunst-
matige intelligentie (‘An emphasis is laid upon collecting 
and managing (big) tax data in order to insure a correct tax 
payment and detection of fraud. This trend goes hand in 
hand with further digitalization of information exchange 
between tax authorities and taxpayers). 
Het in Maastricht gegeven vak ‘Computational Science 
of Taxation’ heeft als doel het bijbrengen van interdisci-
plinair denken. In de woorden van de studiegids: ‘Com-
putational science is a multidisciplinary field and it aims 
to understand complex systems by developing computa-
tional models and simulations. Computational taxation 
is to tax law what bioinformatics is to medicine and 
econometrics is to economics.
Ten slotte het in Tilburg aangeboden vak Tax and Tech-
nology II. Men krijgt les in Privacy & Data security en 
Automation of law (Blockchain, Machine Learning en 
Deep Learning). 

Bedreiging voor klassieke fiscalist?
In het feit dat tax technology een steeds belangrijkere 
rol in bij de werkzaamheden van de belastingadviseur 
inneemt ligt wellicht ongemerkt een forse dreiging voor 
onze vereniging en haar leden. Zo bestaat de instroom in 
voornoemde master nog deels uit studenten met een 
klassieke fiscale vooropleiding (fiscaal recht of fiscale 
economie). Anderen (informatici, economen en econo-
metristen) hebben de studie ook ontdekt. Een en ander 
hangt ongetwijfeld samen met de vraag of een beroep 
‘robotproof’ is, met andere worden: hoe groot is de kans 
dat het vak in de komende decennia (of moeten we het 
zelfs hebben over een decennium) onder invloed van au-
tomatisering verdwijnt of sterk krimpt. En ja, belasting-
adviseur staat in nagenoeg alle lijstjes met stip en op af-
stand op de eerste plaats. 
Techneuten (erger nog: nerds) als belastingadviseur, dat 
lijkt wel de toekomst. Tenzij je zelf kennis en ervaring 
gaat opdoen in deze wereld die op het snijvlak van fisca-
liteit en techniek ligt. En om lacherige reacties maar 
meteen maar de kop in te drukken: bèta’s hebben in de 
regel aanmerkelijk minder moeite om zich de tot de op-
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Een woord dat we het afgelopen jaar veel gehoord hebben is bubbel. Het begon, 
meen ik, met de Tour de France van 2020. Alle teams bleven in hun eigen bubbel. 
Ook de Olympische sporters van deze zomer hadden zich in hun bubbel op de 
Spelen voorbereid en liepen gevaar zodra zij eruit kwamen richting Japan. De 

bubbel schept een grens tussen jezelf en de buitenwereld. Het is beter om in je eigen veili-
ge bubbel te blijven want dan raak je niet besmet. Ook in de fiscaliteit kennen we bubbels. 
We noemen ze een box. In de inkomstenbelasting kennen we box 3. Box 3 schept een 
grens tussen fiscale ficties en de echte wereld. Soms lijkt het net alsof die echte wereld van 
werkelijke vermogensrendementen te gevaarlijk is om de box binnen te laten. Over box 3 
en het verschil tussen fictie en werkelijkheid kunnen we lang praten, maar dat wil ik nu 
niet doen. Ik wil het nu hebben over de beroepsbubbel. Als je te lang alleen in je eigen be-
roepsbubbel blijft zitten, zie je de buitenwereld niet helder, spreek je een andere taal en 
ontstaat wederzijds onbegrip. Daarom is het belangrijk om juist ook buiten je eigen be-
roepsbubbel te komen, te kijken en te luisteren.

Ik heb de afgelopen jaren in mijn rol als voorzitter van de belastingmaatschap van EY vaak 
groot onbegrip meegemaakt tussen fiscalisten en de buitenwereld. Het maakte daarbij niet 
uit of het fiscale adviseurs of belastingambtenaren waren. Uitleg over wat wij doen en het 
toch logisch in elkaar stekend belastingstelsel kwam niet over bij het brede publiek. Ter-
men als belastingontwijking en belastingontduiking, voor ons een wereld van verschil, 
werden in de media en politiek in een adem genoemd. De fiscaaltechnische logica van de 
rol van Nederland in het internationale fiscale stelsel was helemaal niet te verklaren. Mijn 
antwoord hierop was om juist het gesprek aan te gaan, om uit mijn eigen beroepsbubbel te 
stappen en te luisteren naar de argumenten van niet-fiscalisten. Ik heb veel gesprekken 
met politici en ngo’s gevoerd om uit te leggen wat wij als adviseurs doen, maar vooral om 
te luisteren naar hun argumenten. Gelukkig hebben anderen dat ook gedaan en zien wij 
initiatieven vanuit de fiscale wereld om beter voor het voetlicht te brengen wat wij doen 
en vooral welk ethisch en moreel kompas wij hanteren in de uitoefening van ons beroep. 
Veel grote bedrijven en veel belastingadvieskantoren hebben inmiddels in een of andere 
vorm richtlijnen voor de fiscale praktijk opgesteld. Het is een stap in de richting van meer 
begrip over en weer.

Sinds deze zomer mag ik leiding geven aan de gehele EY-organisatie in Nederland: fiscalis-
ten, accountants, consultants en staff. Een nieuwe uitdaging voor mij om verschillende 
groepen specialisten daar waar het mag en kan samen te laten werken in het creëren van 
een langetermijnwaarde voor onze klanten. Maar ook een uitdaging om goed te luisteren 
naar de buitenwereld waar het gaat om de verwachtingen die aan onze beroepsgroepen en 
onze kantoren worden gesteld. Te lang hebben wij ons bewogen in onze eigen bubbel. Fis-
caal adviseurs met de inspecteur en de bedrijfsfiscalist, accountants met de eigen beroeps-
groep en de financieel specialisten van de klant. In alle gevallen een inhoudelijk gesprek 
met inhoudsdeskundigen. Wat we daarmee niet uit het oog moeten verliezen is hoe de 
maatschappij naar ons kijkt en wat de maatschappij van ons verwacht. Die verwachtingen 
zijn onder druk van een aantal globale ontwikkelingen ook echt aan verandering onderhe-
vig. Ik zie het dan ook als één van mijn grootste uitdagingen om het gesprek daarover bin-
nen en buiten mijn eigen organisatie te intensiveren. Gelukkig ziet het ernaar uit dat de 
coronabubbels hier geen sta in de weg meer voor zijn.  <<<

Bubbel
Mr. Jeroen Davidson  

Jeroen Davidson is voorzitter 
raad van bestuur EY 

Nederland
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Het interviewen van de schrijver van een boek dat voor-
werp van gesprek zal zijn heeft als groot voordeel dat de 
gespreksonderwerpen voor het oprapen liggen. Je leest 
het boek de dag van tevoren eens door, noteert wat je in-
teressant vond - of juist datgene wat je abjecte onzin 
vond, dat is zo mogelijk nog veel interessanter - en je 
gaat welgemoed op pad. En iemand die zich veel tijd en 
moeite heeft getroost om een boek te wrochten, spreekt 
daar in de regel graag over. Zo ook hier.

Levi wordt Matteüs

Het boek begint met de beschrijving van een tollenaar - 
dan nog Levi geheten - die Jezus volgt en zich vanaf dat 
moment Matteüs noemt. Ingrijpende veranderingen in 
iemands leven gaan niet zelden met een naamswijziging 
gepaard, aldus Janssen die verwijst naar kardinaal Bergo-
glio, bij de meesten van ons beter bekend als paus Fran-
ciscus. En daar waar de meeste apostelen vissers of hand-
werklieden waren, was Matteüs een 
belastingambtenaar. Misschien was het daarom ook 
geen wonder dat juist hij - als evangelist - later rapport 
uitbracht over hetgeen hij had meegemaakt. Nu is het 
bijzondere - aldus Janssen - dat belastingambtenaren zo-
als Matteüs samenwerkten met de Romeinse bezetter, 
en dus hoogst verdacht waren in de ogen van hun land-
genoten. Waarom werd juist hij gevraagd om Jezus te 

In de Bijbel gaat het met enige regelmaat (overigens 
zelden in positieve zin) over tollenaars (kort door 
de bocht: medewerkers van de toenmalige 
Belastingdienst), maar wij worden steevast over 

het hoofd gezien. Dat geldt gelukkig niet voor het ge-
noemde boekje, dat een korte verhandeling over ons 
(belastingadviseurs) afsluit met de woorden; ‘Niet alleen 
bedrijven zijn in onderlinge concurrentie verwikkeld, hun 
belastingadviseurs zijn dat ook. Omdat de markt geen mo
raal kent, stroomt het water naar de plek met de laagste be
lastingdruk. Slechts heel sterke benen worden niet meegezo
gen in deze maalstroom’.  
Toen ‘God en de blauwe envelop’ in november 2017 ver-
scheen, werd ter gelegenheid daarvan in de Utrechtse St. 
Rafaëlkerk een symposium gehouden. Daar sprak (naast 
prof. dr. Archibald van Wieringen, die het had over belas-
tingen in de culturen van het oude Mesopotamië en Isra-
el) en de schrijver van het boek zelf (die het had over bui-
tenlandse invloed op het fiscale systeem in Nederland) ons 
redactielid Mascha Hoogeveen. Zij betoogde dat ook als 
belastingontwijking naar de letter van de wet kan, je daar 
toch je vragen bij dient te hebben. De belastingdruk wordt 
daardoor namelijk naar anderen verschoven en met het 
oog op het welzijn van de gemeenschap is dat niet verant-
woord. Een opvatting die sommigen als muziek in de oren 
zal klinken, daar waar anderen bij deze woorden eerder 
denken aan het bekende vloeken in de kerk. ‘Ga eens pra-
ten met Janssen, altijd interessant’, adviseerde Mascha dan 
ook tijdens een recente redactievergadering van Het Re-
gister. Zo gezegd, zo gedaan. Met de hulp van het Aartsbis-
dom Utrecht was het contact snel gelegd, en kort daarna 
werden we door de schrijver himself - gekleed in een licht-
blauw clergyhemd (met een boord, zoals priesters die ook 
dragen) - in de Utrechtse Sint-Dominicuskerk ontvangen.

Houdt God van 
belastingen?
‘Het is bijna 1 april en de belastingaangifte is nog niet gedaan. Ineens flitst het 
door uw hoofd: wat vindt God eigenlijk van belastingen?’ Deze intrigerende 
vraag is terug te vinden op de achterkant van het boekje ‘God en de blauwe 
envelop’ van de hand van Lex Janssen. Voor onze beroepsgroep ligt dan de 
volgende vraag voor de hand: wat zou Hij van belastingadviseurs vinden? 
We legden het voor aan auteur Lex Janssen. 

Door Sylvester Schenk | foto’s: Raphaël Drent

De Bijbel kent wel een verbod op 
vloeken en op overspel, maar niet op 
het heffen van belastingen
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volgen en kun je hier een daad van protest tegen de Ro-
meinse overheid in zien? Dat is nog maar de vraag. Want 
Janssen stelt dat de Bijbel niet oproept om geen belas-
ting te betalen. Behalve het bekende Bijbelwoord dat je 
de keizer moet geven wat des keizers is, zijn er nog ande-
re vermaningen om - ook aan een bezetter - gewoon be-
lasting te betalen. En van daar is het nog maar een kleine 
stap naar (de sociale leer van) de Katholieke Kerk, die 
haar gelovigen voorhoudt dat het een ‘zedelijke plicht’ is 
om belasting te betalen. Janssen verwijst daarvoor naar 
nummer 2240 van de Catechismus van de Katholieke 
Kerk. Die heb ik dan maar even opgezocht en het staat 
er echt: ‘De onderdanigheid aan het gezag en de gezamenlij
ke verantwoordelijkheid voor het algemeen welzijn leggen de 
zedelijke verplichting op om belasting te betalen, gebruik te 
maken van het stemrecht en het land te verdedigen’. 

Geen all inclusive

Zoek op Google met de term all inclusive en je wordt om 
de oren geslagen met termen als ‘volledig verzorgd’ en 
‘genieten en nergens aan hoeven denken’. En verder na-
tuurlijk alle mogelijk denkbare variaties daarop. Het 
roept bij mij schrikbeelden (en herinneringen) op van 
melkwitte Engelsen met rood haar, die - na een ontbijt 
zoals men dat thuis gewend is - de rest van de dag stevig 
drinkend en (niet ingesmeerd) zonnebadend doorbren-
gen. Een bepaald weinig verheffend beeld dus. All inclu-
sive heeft ook een fiscale variant: een samenleving met 
een tarief in de inkomstenbelasting van 100% en een 
overheid die voorziet in alle voorzieningen voor de bur-
gers. Janssen betoont zich - ondanks alle lofprijzingen op 
het leven in een gemeenschap, waarbij het algemeen be-
lang een belangrijke plaats inneemt - geen voorstander 
van een all inclusive samenleving voor mensen die voor 
zichzelf kunnen zorgen. Zelf doen zit in onze genen in-
gebakken. Mensen hun eigen boontjes laten doppen en 
zaken op een zo laag mogelijk niveau in de samenleving 
wegleggen staat bekend als het subsidiariteitsbeginsel. 
Pas als iemand dat niet (langer) lukt moet hem of haar 
de helpende hand worden toegestoken. Niet uit goed-
heid, maar omdat iedereen recht heeft op een waardig 
leven. Janssen stelt dat in de sociale leer de lijnen van 
subsidiariteit, solidariteit en personaliteit (menselijke 
waardigheid) samenkomen. De andere kant van het all 
inclusive model dus. De theologie kent hiervoor een 
apart begrip: bonum commune. Waarover later meer.

Bonum Commune

Na een meer algemene inleiding over het fenomeen be-
lastingen komen we al snel al aan bij de theologie, en 
meer in het bijzonder bij belastingen in het Oude 
Testament. Janssen is duidelijk: de Bijbel kent wel een 
verbod op vloeken en op overspel, maar niet op het hef-
fen van belastingen. Sterker nog: wie zijn belasting niet 
betaalt, steelt van de partners in de gemeenschap (de an-
dere belastingplichtigen) en dat is een ernstige zaak. 
Daarna komt het gesprek al snel uit bij de ‘bonum com-

Over de auteur
Lex Janssen doorliep binnen de Belastingdienst de lange 
weg, om - via de fameuze controleursopleiding - uitein-
delijk inspecteur te worden, eerst ter inspectie en later 
‘ten departemente’. Daarnaast studeerde hij rechten, 
belastingkunde en godsdienstwetenschappen. Momen-
teel is hij werkzaam als ambtenaar op het ministerie 
van Financiën (Team Brieven en Beleidsbesluiten). 
Daarnaast is hij als onbezoldigd (permanent) diaken 
verbonden aan het Aartsbisdom Utrecht. Van zijn hand 
verscheen in 2017 het boekje ‘God en de blauwe enve-
lop’. In dit boekje stelt Janssen de vraag: ‘Houdt God van 
Belastingen?’ 

n n n n n



n n n n n

17oktober 2021 | nummer 5 | Het Register

sluit natuurlijk goed aan bij hetgeen hiervoor ter sprake 
kwam, maar theologisch bezien is het een belangrijk gege-
ven dat de mens niet geschapen is om alleen te zijn. ‘Het 
Bijbelse verhaal van de geschiedenis van de mensen, is 
niet alleen het verhaal van individuen’, aldus Janssen. Al 
snel is dan ook al sprake van een volk. Logisch, want in het 
christelijke mensbeeld word je pas persoon als de aspecten 
individu en gemeenschapsmens in evenwicht zijn. En als 
je zo’n groot belang hecht aan samen(leven) dan is de stap 
naar belastingheffing - je voelt ’m al aankomen - niet zo’n 
heel grote meer. Nou zijn die anderen natuurlijk niet al-
leen maar geweldig. Janssen citeert dan ook de beroemde 
zinssnede van Sartre uit zijn toneelstuk ‘Huis clos’ (Met 
gesloten deuren): ‘L’enfer, c’est les autres’ (De hel, dat zijn de 
anderen). Janssen relativeert die uitspraak: het was oorlog 
en er zal wel iets zijn voorgevallen. Belangrijker vindt hij 
dan ook het feit dat we als mens geluk vooral ervaren in 
relatie tot anderen. We zijn als mens zowel individu als ge-
meenschapsmens. En dat heeft gevolgen voor zowel onze 
staatsinrichting als ons fiscaal burgerschap.

mune’, oftewel het algemeen belang. Het vormt duide-
lijk één van centrale begrippen in het gedachtegoed van 
Janssen. Desgevraagd legt hij het nog eens uit. Onder al-
gemeen belang wordt in dit verband verstaan datgene 
wat voor het welzijn van het volk in zijn geheel nuttig, 
gewenst of nodig is. Goede belastingheffingen zijn er na-
melijk voor de opbouw van een goede samenleving. En 
voor een goede samenleving heb je collectieve voorzie-
ningen nodig, die uiteindelijk betaald moeten worden 
door middel van belastingheffing. Als ik de quote van 
prof. Leo Stevens ‘Samen leven, samen kiezen, samen 
dokken’ aanhaal knikt Janssen instemmend; dat is in 
zijn ogen een correcte nadere concretisering van het 
toch onder vuur liggende algemeen belang. Maar die bo-
num commune - het algemeen belang - heeft het de laat-
ste tijd erg zwaar. Het lijkt erop dat het in onze maat-
schappij steeds meer ieder voor zich is (en zoals het 
spreekwoord wil: God voor ons allen). Zoals Knuist - 
overigens onder verwijzing naar de boekpresentatie van 
‘Geloofwaardig belasting heffen’ van Leo Stevens en 
Arjan Lejour (zie Het Register 2016, nr. 5) - terecht stelt 
is collectiviteit de achilleshiel van belastingheffing ge-
worden. Oftewel - aldus Knuist - ‘in een steeds individu-
alistischer wordende samenleving vervaagt het collecti-
viteitsbewustzijn steeds meer naar het hedonistische 
what’s in it for me?’. Lex Janssen zou het geschreven kun-
nen hebben. Het verdriet hem in ieder geval zeer.

Samen

De nodige aandacht in ‘God en de blauwe envelop’ is er 
voor het (ook theologisch belangrijke begrip) ‘samen’. Dat 

Diaken
Bijna alle christelijke kerken kennen de diaken. Dit ambt is fei-
telijk al heel oud, en zou zijn ingesteld door de apostelen. Waar 
de apostelen zich vooral bezighielden met de verkondiging van 
het Evangelie, namen de diakens vooral de armenzorg op zich. 
In de eeuwen daarna werd de diakenwijding een tussenstap 
naar de priesterwijding. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft 
het zelfstandige ambt van diaken weer in ere hersteld. Het dia-
kenschap kan daarom ‘transeunt’ zijn (betrokkene is dan in af-
wachting van zijn priesterwijding) of permanent. Permanent-
diakens zijn veelal gehuwde mannen die, naast hun gewone 
werk en gezinsleven, het diakenambt bekleden.
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kerk op zijn weg. In een van de kerndocumenten van 
het Tweede Vaticaans Concilie - ‘Gaudium et Spes’ (Blijd-
schap en Hoop) - is te vinden dat degenen die belasting 
ontgaan ‘niet in aanzien staan’.
Niet in aanzien staan is één ding, zuchten onder een 
apert onredelijke (hoge) heffing is weer wat anders, ze-
ker als dat zoals zo vaak gepaard gaat met een verjube-
lende overheid. In een keurig land als Nederland, waar 
voortdurend gepolderd moet worden om aan een parle-
mentaire meerderheid te geraken zal dat niet snel voor-
komen. Maar mocht het echt op enig moment werkelijk 
de spuigaten uitlopen dan ziet Janssen mogelijkheden 
voor een op de sociale leer gegrondveste belastingsta-
king. Hiervoor is ook weer steun te vinden in de hier-
voor al genoemde catechismus, waarin in nummer 2242 
te lezen valt dat ‘de burger in geweten verplicht is om de 
voorschriften van de burgerlijke overheid niet te volgen, 
wanneer deze zouden ingaan tegen de eisen van de ze-
delijke orde, tegen de fundamentele rechten van de 
menselijke persoon of tegen de leer van het Evangelie’. 
Burgerlijke (fiscale) ongehoorzaamheid is dus volgens de 
Kerk blijkbaar geen recht maar een plicht. Had toenma-
lig minister van Financiën Zalm dan toch gelijk toen hij 
in 2006 de burgers opriep om te hoge ozb-aanslagen niet 
te betalen? Het zal wel niet, want kort daarna liet hij 
weten de ontstane ophef te betreuren.

Belastingadviseur

Ten slotte: de belastingadviseur. Die heeft blijkbaar een 
dubbel gezicht. Hij of zij is nodig om de burger in de fisca-
le jungle ter zijde te staan, bijvoorbeeld om geboden facili-
teiten te benutten en om onnodige en door de overheid 
niet bedoelde fiscale druk te voorkomen. Maar dat is niet 
het hele verhaal. Belastingadviseurs zijn ook op zoek naar 
faciliteiten voor gevallen waarvoor de wetgever deze niet 
heeft bedoeld. Sterker nog: bij veel adviseurs ligt de focus 
hierop; er is sprake van ‘tax engineering’. Een wellicht 
moreel juist maar door de markt toch als te hoog gezien 
bedrag aan betaalde belasting wordt als verwerpelijk ge-
zien: het beïnvloedt de beurskoers negatief. Voor de wet-
gever ligt hier een opdracht: hij mag niet zitten te slapen. 
Lekken dienen gedicht te worden.

Morele oproep

Janssen besluit zijn boekje met een morele oproep. De 
wetgever zou dienen vast te leggen dat beginselpositi-
visme boven de letter van de wet gaat. Bij de andere ac-
toren in het fiscale spel (waaronder vanzelfsprekend de 
belastingadviseur) zou - naast de passie voor hun vak - 
enige reflectie niet mogen ontbreken. Het matigen van 
het eigenbelang en meer rekening houden met de belan-
gen van anderen: het komt allemaal ten goede aan het 
ideaal van de bonum commune.  <<<

Noten
1 Jeroen Knuist, Tax Live 20 december 2017, UITVERGROOT (co-

lumn), ‘Samen leven is samen dokken’.

Wederkerigheid

We leven (en kiezen en dokken) dus samen, maar de all 
inclusive samenleving willen we ook niet. Daarmee 
wordt ook een tarief van 100% (of meer!) afgewezen. 
Maar wat willen we dan wel? Dat is - aldus Janssen - aan 
ons. Je mag de sociale leer niet zien als een spoorboekje 
of belastinggids richting de hemel op aarde. Er wordt wel 
iets gezegd, maar de sociale leer is terughoudend in het 
aanbevelen van concrete richtlijnen voor een belasting-
stelsel, aangezien die niet terug te vinden zijn in het na-
tuurrecht. Daar zul je het antwoord op de vraag niet vin-
den of een lijfrentekapitaal enkel nog maar mag worden 
gebruikt voor een levenslange uitkering en niet meer 
voor een uitkering van vijf jaar, zoals onlangs nog werd 
voorgesteld (en weer ingetrokken). Dát er belasting mag 
worden geheven volgt uit het natuurrecht, niet hoeveel 
(tarief) of waarover (belastbaar feit).
Bij het (voor)recht van de overheid om belasting te mo-
gen heffen hoort ook de verplichting van diezelfde over-
heid om correct op te treden. Ook hier geldt noblesse obli
ge. Geen corruptie, geen vriendjespolitiek en een billijke 
wijze van handhaving. Fortiter in re suaviter in modo  
(letterlijk: sterk in de zaak, maar zacht in de wijze) geldt 
ook hier, wat bewijst dat er vaak veel waarheid schuilt in 
tegeltjeswijsheden. Uit het voorgaande vloeit volgens 
Janssen ook voort dat ‘nette mensen’(wie dat dan ook 
mogen zijn) door de inspecteur zo weinig mogelijk las-
tiggevallen moeten worden (‘geen onnodig zout op slak-
ken leggen’). De aandacht van de inspecteur dient uit te 
gaan naar degenen die zijn hulp om aan hun fiscale ver-
plichtingen te voldoen een beetje nodig hebben. Wie 
daarbij gebruik maakt van - dixit Janssen - ‘handige con-
structies waarmee belasting ontgaan wordt’- vindt de 

God en de blauwe envelop
Het in 2017 verschenen boekje ‘God en de blauwe envelop’ is op dit 
moment enkel nog antiquarisch verkrijgbaar, en dan tegen woekerprijzen 
(althans prijzen hoger dan de nieuwprijs) zoals schrijver dezes tot zijn 
schade ondervond. Lex Janssen heeft nog een laatste doosje van zijn 
boekje staan. Wie belangstelling heeft kan een mailtje sturen aan  
fortmedia@hetnet.nl. Lex Janssen, God en de blauwe envelop, FortMedia 
Uitgeverij, Vlaardingen 2017, 64 blz., € 7,50, ISBN 9789077219782.

We zijn als mens zowel individu als 
gemeenschapsmens. En dat heeft 
gevolgen voor zowel onze 
staatsinrichting als ons fiscaal 
burgerschap
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Historisch fiscaal materiaal
Fons Overwater, bestuursvoorzitter van het Register Belastingadviseurs en waarnemend hoofd redacteur van 
Het Register, beschrijft in een serie artikelen fiscale bijzonder heden uit het verleden.

Met ingang van 1 januari 1972 trad de Wet op belastingen van 
rechtsverkeer in werking. Deze wet verving de Registratiewet 
1917 en de Zegelwet 1917. De afschaffing van de Zegelwet is 
dus op 1 januari 2022 vijftig jaar geleden.

De nieuwe Wet op belastingen van rechtsverkeer kende nog slechts vier belas-
tingen: overdrachtsbelasting, assurantiebelasting, kapitaalsbelasting en beurs-
belasting. De laatste twee zijn inmiddels afgeschaft: de beursbelasting per  
1 juli 1990 en de kapitaalsbelasting per 1 januari 2006. Toen de Zegelwet werd 
afgeschaft bestond zij 53 jaar. De Zegelwet was bij de invoering in 1917 een 
grote herziening van de eerdere Zegelwet uit 1843.
Deze eerdere Zegelwet uit 1843 was weer een herziening van de Franse belas-
tingwetgeving inzake zegelrechten zoals die hier te lande gold tijdens de an-
nexatie door het keizerrijk Frankrijk onder Napoleon tussen 1810 en 1813. Na 
het vertrek van de Fransen bleef deze vrijwel ongewijzigd bestaan tot 1843. 
Deze Franse zegelrechten (1810-1813) waren een gemoderniseerde en geüni-
formeerde kopie van de verschillende plakkaten en ordonnantiën over zegel-
rechten zoals die van toepassing waren in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Deze waren op verschillende momenten lokaal en centraal (Sta-
ten-Generaal) ingevoerd nadat het zegelrecht als middel van belastingheffing 
was uitgevonden door een Hollander in 1623. De Staten van Holland voerden 
als eerste ter wereld deze uitvinding in 1624 in, met als motief het stijven van 
de oorlogskas in het kader van het oplaaien van de 80-jarige oorlog na afloop 
van het 12-jarig bestand (1609-1621).
Toen de Zegelwet nog van kracht was, moesten honderden verschillende do-
cumenten voorzien worden van een zegel. Dat varieerde van een jachtvergun-
ning tot een notariële acte, en van een kwitantie tot een onderhandse huur-
overeenkomst. Soms was het tarief vast, zoals bij een jachtvergunning, soms 
afhankelijk van de grootte van het vel papier zoals bij een testament, en soms 
was het tarief progressief, zoals bij een verzekeringspolis. Aan de verplichting 
tot zegeling kon worden voldaan op drie manieren, namelijk door: 
1. voorgezegeld papier te kopen,
2. een (plak) belastingzegel te plakken of een
3.  (natte) afstempeling te vragen bij een belastingkantoor.

Zegelwet vijftig jaar 
geleden afgeschaft

Voldoening van f 325,50 middels plakzegels 
aan zegelrecht voor een huurovereenkomst

De zegelrechten bestonden dus hier te lande vanaf 1624 
tot 1972. Tot op de dag van vandaag zijn er nog sporen van 
terug te vinden, zoals de tabaksbanderollen. Er zijn dus in 
de loop der honderden jaren duizenden voorbeelden te 
vinden van hoe aan de voldoening aan het zegelrecht 
moest worden voldaan. Uit de laatste decennia vóór de af-
schaffing laten de afbeeldingen van alle drie de methoden 
een voorbeeld zien.  <<<

Op 12 maart 1931 werd het Register Belastingadvi-
seurs opgericht, althans een rechtsvoorganger. In deze 
rubriek beschrijven we daarom in 2021 belastingen 
die destijds bestonden. Het zal niet verbazen dat er 
toen veel minder belastingen waren dan nu. Zo be-
stond bijvoorbeeld de omzetbelasting nog niet en 
moest ook de vennootschapsbelasting nog uitgevon-
den worden. Deze aflevering gaat over de afschaffing 
van de Zegelwet. 

Voldoening van 10 cent aan zegelrecht middels 
natstempel  voor een kwitantie

Voldoening van f 1.089, aan zegelrecht 
voor een verzekeringspolis
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Om van betekenis te kunnen zijn bij de duur-
zaamheidstransitie moet de belastingadvi-
seur overtuigd zijn van het belang van duur-
zaamheid en zal hij inzicht moeten hebben 

in de (on)mogelijkheden om daar via belastingadvies 
een bijdrage aan te leveren. Met dit artikel willen we be-
lastingadviseurs inspireren om hun rol te pakken bij het 
behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. 

Duurzaamheid en sustainability
Sustainability betekent letterlijk duurzaamheid. Het is 
een ontwikkeling waarmee wordt gestreefd naar een 
duurzame economie, klimaat en samenleving. Een veel 
gebruikte definitie is die van Brundtland uit 19871: 
‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de 
huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet 
zonder de komende generaties te beperken om in hun 
behoeften te voorzien’. Sustainability draait om duurza-
me ontwikkeling voor een betere leefwereld, nu en voor 
volgende generaties. En die duurzame ontwikkeling 
vraagt om een integrale benadering van economische, 
sociale en ecologische dimensies. 
Nederland heeft zich gecommitteerd om de Sustainable 
Development Goals (verder: SDG’s2)  van de Verenigde 
Naties te halen. Al in 2030 moeten deze zeventien doe-
len zijn gehaald, waaronder de klimaatdoelstellingen. 
Nederland is aardig op weg, maar er is nog veel nodig zo 
constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek3. Het 
Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat het 
moeilijk wordt om de doelen van het Klimaatakkoord te 
behalen4. Daarnaast stelt de Europese Commissie nieu-
we maatregelen voor, ook op fiscaal gebied, ‘die de EU 
moeten transformeren in een klimaatneutrale, circulai-
re, grondstofefficiënte unie, waarmee Europa concurre-
rend blijft.’5 Deze maatregelen zijn onderdeel van de 
Green Deal. 

 
Duurzaamheid is niet nieuw, maar 
heeft nu meer prioriteit
Het is niet zo dat we nu te maken hebben met een hele 
nieuwe ontwikkeling. Duurzaamheid bestaat al decen-
nialang, in verschillende gedaanten. In 1972 al constateer-
de de Club van Rome 6 dat de capaciteit van de aarde de 
economische en bevolkingsgroei niet bij kan houden, ook 
niet met geavanceerde technologie. Duurzaamheid heeft 

Om de duurzaamheidsdoelen te kunnen behalen zullen alle partijen die daaraan 
kunnen bijdragen in actie moeten komen. In dit artikel betogen we dat belasting-
adviseurs vanuit hun rol als vertrouwenspersoon van het mkb een belangrijke 
schakel zijn om de broodnodige duurzaamheidstransitie aan te jagen. 

Belastingadviseurs als aan- 
jagers van duurzaamheids- 
transitie in mkb
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veel overeenkomsten met de meer recente beweging naar 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volgens het 
principe van de triple bottom line (Elkington7) draait 
maatschappelijk verantwoord ondernemen om de balans 
tussen people, planet en profit. In het verlengde hiervan 
moet ook het concept meervoudige waardecreatie wor-
den gezien. Bij meervoudige waardecreatie gaat het niet 
alleen om het creëren van financiële waarde, maar ook 
om het creëren van ecologische en sociale waarde. Binnen 
de accountancy en financial control wereld is integrated 
thinking en reporting8 geïntroduceerd. Integrated repor-
ting heeft als doel om bedrijven uit te laten leggen aan 
verschaffers van financieel kapitaal hoe de organisatie 
duurzame waarde creëert. Ook hier gaat het niet alleen 
om het aantonen van financiële waarde, maar ook om so-
ciale en ecologische waardecreatie. 
Duurzaamheid heeft nu meer betekenis omdat dit interna-
tionaal prioriteit heeft gekregen via de SDG’s van de VN, de 
Green Deal binnen Europa en specifiek de klimaatwet in 
Nederland. Er zijn concrete doelen opgesteld die Nederland 
moet halen, daarom is er extra druk van overheden op on-
der meer de financiële sector om de duurzaamheidstransi-
tie vorm te geven9. Duurzaam ondernemen is niet meer 
vrijblijvend, ook niet voor de belastingadviseur. 

Belang duurzaamheid voor belasting-
adviseurs
Het is niet de vraag of duurzaamheid belangrijk is, maar 
hoe je ermee om gaat. Wij zien verschillende motieven 
voor de belastingadviseur om nu werk te maken van 
duurzaamheid: 

Intrinsieke motivatie
Als je als belastingadviseur zelf overtuigd bent van het 
belang van een duurzame wereld zal de motivatie om ac-
tief een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling 
groter zijn. Steeds meer mensen vinden het hun morele 
verantwoordelijkheid om duurzamer te leven, voor de 
volgende generaties. 
De wens om te komen tot een meer duurzame samenle-
ving wordt breed gedragen. Zowel bij de overheid als bij 
het bedrijfsleven. VNO-NCW en MKB Nederland hebben 
duurzaamheid zelfs als nieuwe koers uitgezet richting 
203010: ‘VNO-NCW en MKB Nederland kiezen voor een 
nieuwe koers: Ondernemen voor Brede Welvaart. Behalve 
economische groei stelt het bedrijfsleven een inclusieve 
samenleving – met werk en gelijke kansen – en een duur-
zame leef-omgeving als prioriteit. Met dit kompas en een 
nieuwe opvatting over onze rol in de samenleving willen 
wij vorm geven aan een nieuw Rijnlands model.’ 

Aantrekken nieuwe mensen
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de toe-
komst. Met name jongeren zijn minder bezig met status 
en vinden relevant werk doen belangrijk11. Om het vak 
ook voor jongeren aantrekkelijk te houden zullen belas-
tingadviseurs die relevantie moeten tonen via duurzaam 
ondernemerschap.  

Klantgedrag
Steeds meer klanten vinden duurzaamheid belangrijk. 
Die maatschappelijke trend zorgt ervoor dat belasting-
adviseurs in de toekomst duurzaamheid onderdeel van 
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2.  regelgeving die indirect een link heeft met duurzaam-
heid, van belang is voor de ondernemer/rechtsper-
soon/particulier die wil verduurzamen (bv. S&O af-
trek, Innovatiebox).

Instrumenteel versus budgettair
Over het algemeen worden er twee functies van belas-
tingheffing onderscheiden15. De voornaamste functie is 
de budgettaire functie. Deze functie zorgt ervoor dat de 
overheid budget heeft om haar overheidstaken uit te 
kunnen voeren.  Als tweede functie van belastingheffing 
kan de instrumentele functie of regulerende functie 
worden genoemd. Het belastingrecht wordt dan ge-
bruikt voor het bereiken van niet-fiscale beleidsdoelstel-
lingen, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van onderne-
merschap of het verbeteren van het milieu. 
Het gebruik van de instrumentele functie kent voorde-
len en nadelen. Voordelen zijn bijvoorbeeld het grote be-
reik dat hiermee wordt gegeven aan het beleidsinstru-
ment. Tevens kan de Belastingdienst, als professionele 
organisatie, de uitvoering op zich nemen en kunnen be-
lastingadviseurs hun klanten adviseren over de fiscale 
instrumenten waarvan zij gebruik kunnen maken. Na-
delen van de instrumentele functie zijn er in overvloed, 
deze overstijgen de voordelen. We benoemen er twee. 
Het eerste nadeel is dat het creëren van instrumentalis-
tische regelingen leidt tot detaillistische wetgeving, wat 
zorgt voor complexe regelgeving. Het tweede nadeel dat 
we willen noemen is dat het lastig is om te meten of het 

het advies moet laten uitmaken. Het mkb is al aan het 
verduurzamen en zal, al dan niet aangejaagd door de 
overheid, nog verder moeten verduurzamen de komen-
de jaren. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen 
hebben mkb’ers hulp en advies nodig. Door klanten te 
helpen bij het verduurzamen zorg je voor meer continui-
teit. Een belastingadviseur die dit niet bespreekt in zijn 
adviespraktijk sluit niet aan bij het veranderende klant-
gedrag. Daarmee is er een bedrijfseconomische prikkel 
om duurzame ontwikkeling toe te passen. 

Politieke druk
De financiële sector als geheel wordt een belangrijk rol 
toegedicht bij de duurzaamheidstransitie. Het Sustainable 
Finance Lab12 concludeert dat de financiële sector als een 
agent of change kan fungeren, als de overheid ze daarbij 
stimuleert met beleidsmaatregelen. De toezichthouders 
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financië-
le Markten (AFM) hebben recent aangegeven wat hun vi-
sie is op duurzaamheid en de financiële sector. DNB13 om-
schrijft haar ambities op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen aan de hand van twee thema’s: 
houdbare economische groei zonder schadelijke effecten 
voor de leefomgeving en een inclusief financieel en eco-
nomisch systeem. Duurzame ontwikkeling is nodig om 
de financiële stabiliteit te borgen en daarmee bij te dragen 
aan duurzame welvaart. Nadrukkelijk is de ambitie van 
DNB gericht op het realiseren van een aantal SDG’s. De 
AFM14 ziet de transitie naar een duurzame samenleving 
als een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd en 
daarbij speelt de financiële sector een belangrijke rol. En 
de AFM geeft nadrukkelijk aan dat er extra regelgeving op 
komst is om de duurzaamheidstransitie te stimuleren en 
in goede banen te leiden. 

De duurzaamheidstransitie staat heel hoog op de politie-
ke agenda en de politiek, ministeries en toezichthouders 
zien daarin voor de financiële sector een belangrijke rol 
weggelegd. Voor belastingadviseurs betekent dit dat er 
rekening moet worden gehouden met extra regelgeving, 
maar ook dat van adviseurs wordt verwacht dat ze een 
bijdrage gaan leveren aan de duurzame ontwikkeling. 

Wat kunnen belastingadviseurs nu al 
doen?
Het huidige instrumentarium binnen de belastingwet-
geving, die belastingadviseurs voor het mkb op het ge-
bied van duurzaamheid kunnen benutten is nog be-
perkt. Voor dit artikel kijken we alleen naar de 
ecologische dimensie van duurzaamheid. De sociale en 
economische dimensie laten we hier buiten beschou-
wing. Uit een eerste analyse binnen ons lectoraat blijkt 
dat belastingadviseurs onderscheid kunnen maken per 
belastingsoort in de volgende fiscale instrumenten:

1.  regelgeving die direct een link met duurzaamheid 
heeft b.v. de Milieu-investeringsaftrek (o.a. onderne-
mer) of vrijstelling groenbeleggingen (particulier));



23oktober 2021 | nummer 5 | Het Register

te maken dat deze een instrumentele functie heeft. Het gaat 
dan om instrumenten die bij de meeste belastingadviseurs al 
goed op het netvlies staan, zoals bijvoorbeeld de energie-in-
vesteringsaftrek. In totaal hebben we zeven directe fiscale in-
strumenten in de Wet inkomstenbelasting gevonden19. 

Op grond van de zogenaamde schakelbepaling20 in de Wet 
vennootschapsbelasting  hebben we drie directe fiscale in-
strumenten gevonden21. 

De omzetbelasting leent zich over het algemeen niet om het 
belastingstelsel te vergroenen. Een oorzaak hiervan is dat de 
omzetbelasting in Europa op geharmoniseerde grondslag 
wordt geheven22. Deze Europese regelgeving beperkt de mo-
gelijkheden om als lidstaat de omzetbelasting te gebruiken 
om haar belastingstelsel te vergroenen. Een vergroening van 
de omzetbelasting zou daarom eigenlijk vanuit Europa moe-
ten komen. 
We kunnen constateren dat er in de omzetbelasting weinig 
instrumenten zijn opgenomen die kunnen worden gebruikt 
voor verduurzaming.

Als direct instrument in de omzetbelasting is te noemen het 
lage tarief inzake het isoleren van bestaande woningen in 
Tabel I post b 1923. 

Indirecte link naar duurzaamheid
Bij de fiscale instrumenten die een indirecte link hebben 
naar duurzaamheid, ontbreekt deze directe link, maar spe-

beoogde effect van de instrumentele maatregel wel 
wordt bereikt, waardoor aan de effectiviteit van deze 
maatregelen kan worden getwijfeld.16  

Kavelaars spreekt zich duidelijk uit over de inzet van be-
lastingwetgeving als instrument om het ecologisch sys-
teem te beschermen en te verbeteren. Hij geeft aan dat 
dit beter via regelgeving kan worden geregeld, omdat 
deze methode veel directer is. Het effect van fiscaal in-
strumentalisme is volgens hem zeer onzeker en leidt tot 
complexiteit van het fiscale stelsel, wat onwenselijk is17.  

Ook in het in 2020 gepubliceerde pakket ‘Bouwstenen 
voor een beter belastingstelsel’  wordt aangegeven dat de 
maatschappelijke uitdagingen op het terrein van klimaat 
groot zijn en dat belastingen kunnen bijdragen aan het 
behalen van deze doelen, maar ook dat soms andere in-
strumenten effectiever zijn.18

Inventarisatie fiscale instrumenten 
Met betrekking tot de Wet Inkomstenbelasting, de Wet 
Vennootschapsbelasting en de Wet Omzetbelasting ma-
ken we hierbij een eerste aanzet om de fiscale instrumen-
ten met betrekking tot duurzaamheid in beeld te brengen.

Directe link naar duurzaamheid
De fiscale instrumenten die een directe link hebben naar 
duurzaamheid, betreffen belastingwetgeving waaruit 
veelal vanuit de Memorie van Toelichting duidelijk is op 

n n n n n
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Belastingadviseurs hebben nu al fiscale instrumenten ter 
beschikking om het mkb te helpen verduurzamen. Maar 
ook wordt duidelijk dat het instrumentarium voor de be-
lastingadviseur vooral indirect effect heeft op de verduur-
zaming van het mkb. En dat belastingen niet altijd het ge-
schikte instrument zijn om te vergroenen. 
Belastingadviseurs zullen daarom ook naar niet-fiscale in-
strumenten moeten kijken om het mkb te helpen ver-
duurzamen, zoals subsidies en alternatieve financierings-
vormen. Daarmee kan verduurzaming worden gebruikt 
om de dienstverlening van de belastingadviseur te verbre-
den en te verdiepen, zodat het businessmodel van de be-
lastingadviseur zelf ook duurzaam wordt. 

Voor belastingadviseurs zien wij een belangrijke taak 
om vanuit hun adviesrol en hun fiscale instrumentari-
um de rol te pakken als agent of change naar het mkb. En 
voor de branche is het daarbij zaak om het thema duur-
zaamheid echt te gaan omarmen. Tot slot zien we ruimte 
om via de fiscaliteit meer handvatten te creëren voor be-
lastingadviseurs om duurzaamheid verder aan te jagen. 
Daarin zien we een belangrijke rol voor het Register Be-
lastingadviseurs (RB) weggelegd. Daarnaast kan het RB 
een belangrijke rol spelen bij het creëren van bewustzijn 
onder haar leden over het belang van duurzaamheid en 
de rol daarin van de belastingadviseur. Door duurzaam-
heid op te nemen in het opleidingsaanbod, door onder-
zoek te stimuleren en concrete hulpmiddelen te bieden.

Als de belastingadviseurs, met hulp van het RB, hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, biedt 
duurzaamheid nieuwe kansen.  <<<

len deze, afhankelijk van de feitelijke situatie, wel een 
belangrijke rol. Het is onmogelijk om deze fiscale indi-
recte instrumenten allemaal in beeld te brengen, omdat 
deze afhankelijk zijn van de feiten die zich in een con-
crete situatie kunnen voor doen. 
Een voorbeeld van een fiscaal indirect instrument in de 
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is het be-
grip goed koopmansgebruik. Door de klimaatplannen zal 
bij ondernemingen met onroerende zaken veelvuldig de 
vraag voorkomen hoe bij de fiscale winstbepaling de toe-
rekening van renovatie-uitgaven met betrekking tot on-
roerende zaken dient plaats te vinden. Denk hierbij aan 
een ondernemer die zijn onroerende zaken wil verduur-
zamen door deze van het gas te halen en bijvoorbeeld te 
investeren in zonnepanelen en daarnaast te isoleren. De 
vraag die zich dan voor doet is hoe deze kosten fiscaal die-
nen te worden verwerkt. Onduidelijkheid kan dan ont-
staan over de vraag of deze kosten geheel dienen te wor-
den geactiveerd cq. deels kunnen worden geactiveerd24. 
Het zal de praktijk enorm veel helpen indien de overheid 
dit soort situaties bundelt en hierover duidelijkheid geeft. 
 
Binnen de omzetbelasting kan, zeer voor de hand lig-
gend, de vooraftrek als indirect instrument worden ge-
noemd, hetgeen zich bijvoorbeeld voordoet bij de aan-
schaf van zonnepanelen. 

Conclusie
Er zijn twijfels of Nederland in het huidige tempo de ge-
maakte duurzaamheidsafspraken gaat halen. Daarom is 
het belangrijk dat alle partijen die de duurzaamheidstran-
sitie kunnen aanjagen, hun verantwoordelijkheid nemen. 



25oktober 2021 | nummer 5 | Het Register

n n n n n

Ik veronderstel de hoofdlijnen van de bedrijfsopvol-
gingsregeling (‘bor’) in de Successiewet 1956 en de 
doorschuifregeling in de IB bij de lezer bekend. Ik 
heb me noodzakelijkerwijs beperkt tot een paar 

thema’s en laat ik er vele onbesproken. Ik ga in dit artikel 
primair in op de schenking van bv-aandelen die tot een 
aanmerkelijk belang (‘ab’) behoren. De IB-onderneming 
komt vooral indirect aan de orde, want zoals zal blijken 
kan men moeilijk over een bedrijfsopvolging in de bv-
sfeer adviseren zonder vertrouwd te zijn met allerlei be-
grippen uit de sfeer van winst uit onderneming.

Ondernemings- versus 
beleggingsvermogen

Theoretische afgrenzing inmiddels duidelijk
Zoals bekend zijn de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten al-
leen van toepassing indien en voor zover sprake is van 
ondernemingsvermogen. Dit vanuit de doelstelling om 
reële bedrijfsopvolgingen niet te bemoeilijken. De wet-
gever acht bij overgang van beleggingsvermogen fiscale 
begeleiding niet nodig, ten eerste omdat het maatschap-
pelijk belang van instandhouding van de economische 
activiteit en werkgelegenheid daar niet (of minder) 
speelt en ten tweede omdat verondersteld wordt dat het 
bij beleggingen minder bezwaarlijk is om de activa zo 
nodig deels te verzilveren om de verschuldigde belasting 
te financieren. Daarnaast heeft de wetgever uitdrukke-
lijk beoogd om de bor rechtsvormneutraal vorm te ge-
ven. Met andere woorden: het mag voor de toepassing 
van de faciliteiten zoveel als mogelijk geen verschil ma-
ken of de onderneming in bv-vorm of als IB-onderne-
ming wordt gedreven.
Voor het onderscheid tussen ondernemings- en beleg-
gingsvermogen is de fictie van art. 2 lid 5 Vpb dat alle 
activa en passiva van de bv ondernemingsvermogen 
vormen, uitdrukkelijk niet van toepassing. In plaats 

daarvan wordt verwezen naar het ondernemingsbegrip 
van artikel 3.2 IB1. Daarmee heeft de wetgever aanlei-
ding gegeven tot talrijke en langslepende discussies tus-
sen ondernemers/adviseurs en de Belastingdienst. Vaak 
gaan die over de vraag of de exploitatie van vastgoed 
een onderneming vormt of niet. In de jurisprudentie is 
inmiddels een vrij duidelijke lijn te ontdekken, althans 
in theorie. Die lijn is dat de exploitatie van vastgoed al-
leen een onderneming vormt indien aan twee eisen is 
voldaan:
a. de voor de exploitatie van de onroerende zaken ver-
richte arbeid omvat qua aard en omvang meer dan bij 
normaal vermogensbeheer gebruikelijk is, en;
b. daarmee wordt beoogd een rendement te behalen dat 
het bij normaal vermogensbeheer opkomende rende-
ment te boven gaat.
Samengevat in mijn woorden: bovenmatig rendement 
beogen door bovenmatig arbeid te verrichten. Daarbij is 
‘arbeid’ in fiscale zin te begrijpen, zoals we dat onder de 
oude Wet IB ’64 al kenden voor de afgrenzing tussen in-
komsten uit vermogen en de inkomsten uit andere ar-
beid ex ‘22,1,b’ (in de huidige wet art. 3.91, lid 1, letter c). 
Niet voor niets verwees de Hoge Raad in de bor-zaak 
BNB 2016/1662 naar zijn voor de IB gewezen arrest BNB 
1994/3193, dat handelde over een natuurlijk persoon die 
in totaal 18 kamers verhuurde in zijn eigen woning en 
een pand elders. Anders dan het hof oordeelde de Hoge 
Raad dat deze kamerverhuur de grenzen van normaal 
vermogensbeheer oversteeg, gelet op de omvang van de 
verrichte arbeid en het – mede daarmee – nagestreefde 
rendement.
Arbeid en beoogd rendement moeten dus beide boven-
matig zijn en bovendien moet er een oorzakelijk verband 
bestaan tussen de arbeid en het beoogde rendement. De 
omvang van de portefeuille is daarbij op zich niet rele-
vant. Zo onthield de Hoge Raad onlangs nog de bor aan 
de aandeelhouders van een bv die ongeveer 1.100 gara-

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk- en erfbelasting en de 
inkomstenbelasting staan onverminderd in de belangstelling, zowel van de 
kant van bedrijfsleven en adviespraktijk als van de zijde van Belastingdienst, 
politiek en wetenschap. In dit artikel schets ik een aantal belangrijke 
ontwikkelingen, waarbij ik in het bijzonder inga op de parallellen met 
begrippen uit de inkomstenbelasting.
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bedrijfsopvolgingsregelingen
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geboxen en 57 bedrijfsruimten in elf plaatsen met 
een totale waarde van circa € 10 miljoen verhuurde.4 
Het kan dus zo maar zijn dat een bv (tien)duizenden ob-
jecten verhuurt, met inzet van eigen personeel voor be-
heer en onderhoud, en toch nog steeds aan het beleggen 
is. Dat is ook logisch, anders zouden de meeste vastgoed-
fondsen niet meer kunnen voldoen aan de status van fis-
cale beleggingsinstelling. Een fbi moet immers ook be-
leggen en mag geen onderneming drijven.

Verhuurd pand, verhuurde onderneming
In geval van projectontwikkeling en/of handel in vast-
goed zal veelal wel aan de genoemde criteria worden vol-
daan, bij gewone verhuur meestal niet. Verrassend was 
dan ook de casus van het verhuurde hotel5. De directie 
van de verhurende bv stelde hierin ‘24 uur per dag, 365 
dagen per jaar zorg te dragen voor de voorzieningen en 
installaties in het hotel’, mede met het oog op behoud 
van de sterrenstatus en daarmee ook van de waarde en 
de huurwaarde van het hotel. Anders dan de rechtbank 
ging het hof mee in dit betoog, zodat het beroep op de 
bor werd gehonoreerd. Deze zaak benadrukt nog maar 
eens het belang van goed procederen. De theoretische 
lijn is duidelijk, maar het is aan de adviseur om invulling 
te geven aan de feiten, de juiste stellingen in te nemen 
en stellingen van de inspecteur waar nodig (gemoti-
veerd) te weerspreken.
De zaak van het verhuurde hotel roept de vraag op in 
hoeverre de leer van het voortgezet ondernemerschap 
doorwerkt in de bor. Denk aan de verhuur van de onder-
neming, waarbij onder voorwaarden geen staking wordt 
aangenomen maar wordt de ondernemersstatus geconti-
nueerd.6 Vraag is of zo’n verhuurde onderneming kwali-
ficeert als ondernemingsvermogen voor de bor. Ik neig 
ernaar dat dat niet per definitie zo is maar dat het onder 
omstandigheden wel zo kan zijn. In de hierboven ge-
noemde casus werd het hotelpand verhuurd, de exploi-
tatie van het hotel vond voor rekening van een derde 
plaats. Het vastgestelde feitencomplex deed echter wel 
aan verhuur van de onderneming denken. Mogelijk 
speelt daarbij een rol dat zeker in de horeca de (huur)
waarde van een pand in hoge mate wordt beïnvloed door 
de uitstraling en standing van de onderneming die er in 
gedreven wordt: een horecapand is waard wat er in ver
diend kan worden, heet het dan. Zo bezien is de verhuur-
der in zo’n geval veel nauwer betrokken bij het wel en 
wee van de exploitatie dan in reguliere huursituaties het 
geval is. En dat leidt potentieel eerder tot de kwalificatie 

als ondernemingsvermogen. Een algemene lijn is hier 
nauwelijks te trekken, het gaat echt om de feiten. Ik 
kom hier nog op terug bij de voortzettingseis.

Keuzevermogen7

De verwijzing naar het ondernemingsbegrip in de IB heeft 
tot gevolg dat ook de leer van de vermogensetikettering 
zeer relevant is voor de bor. In de IB kennen we verplicht 
ondernemingsvermogen, verplicht privévermogen en keu-
zevermogen. Op dit punt wordt de beoogde rechtsvorm-
neutraliteit voor de bor niet bereikt, want in de bv-sfeer 
wordt keuzevermogen automatisch aangemerkt als onder-
nemingsvermogen.8 Enerzijds logisch, want de bv heeft de 
keuze tussen ondernemings- en privévermogen (c.q. beleg-

Om over bor-kwesties goed te 
kunnen adviseren, is het opfrissen 

van IB-kennis zeer gewenst
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gingsvermogen) nooit kunnen maken. Anderzijds echter 
zuur voor de IB-ondernemer die ooit gekozen heeft voor 
privévermogen en daar nu niet op terug kan komen (hoe-
wel die keuze zeker ook voordelen kan hebben gehad).
In voorkomende gevallen loont het de moeite om te be-
zien of onroerende zaken die eigendom zijn van de bv en 
niet of niet meer in de onderneming worden gebruikt te 
kwalificeren zijn als keuzevermogen. De bv-structuur 
moet daartoe worden vertaald naar een IB-onderneming. 
Hoe was dat pand gekwalificeerd als destijds niet de bv het 
vastgoed had gekocht, maar een IB-ondernemer? Denk 
aan de bovenwoning(en) van het niet-splitsbare pand 
waarbij op de begane grond de onderneming gevestigd zal 
worden. Of het verhuurde pand dat wordt verworven in 

een zogeheten koppelaankoop: het pand dat de bv nodig 
heeft voor haar bedrijfsactiviteiten kan alleen (of gunsti-
ger) worden gekocht samen met een of meer objecten die 
niet nodig zijn voor de onderneming. Volgens de IB-juris-
prudentie kan dan sprake zijn van keuzevermogen. Als de 
bv de ‘meegekochte’ panden sindsdien heeft verhuurd aan 
derden is desondanks toch sprake van ondernemingsver-
mogen voor de toepassing van de bor. Hetzelfde kan gel-
den voor een pand dat aanvankelijk bedrijfsmatig is ge-
bruikt maar later werd verhuurd. Het loont in deze 
gevallen dus om de historie van de onderneming te ken-
nen dan wel de cliënt (of mogelijk andere betrokkenen) 
daarover te bevragen. Mogelijk is het vastgoed immers al 
tientallen jaren in bezit en hebben de relevante feiten zich 
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al lang geleden voorgedaan. Het belang kan onder omstan-
digheden natuurlijk erg groot zijn.
Tot slot nog een enkel woord over projectontwikkeling. 
Niet ongebruikelijk in die wereld is dat een deel van de 
ontwikkelde panden niet wordt verkocht maar wordt 
behouden als belegging. Het kan dan zowel gaan om ju-
weeltjes die men niet kwijt wíl als om winkeldochters 
die men niet kwijt kán. In beide gevallen kan vanuit IB-
perspectief sprake zijn van keuzevermogen en dus voor 
een bor in de bv-sfeer om ondernemingsvermogen. Van 
belang is dan overigens wel dat de panden binnen dezelf-
de objectieve onderneming blijven (zie hierna).

Liquide middelen
Ook ten aanzien van de liquide middelen op de balans van 
bv moet bij in voorkomende gevallen worden bepaald of 
ze voor de bor ondernemings- dan wel beleggingsvermo-
gen vormen.9 Ook hier moeten we de blik weer richten op 

de vermogensetikettering in de IB. Duurzaam overtollige 
gelden kunnen niet tot het ondernemingsvermogen wor-
den gerekend en vormen dus beleggingsvermogen. Indien 
redelijkerwijs aannemelijk wordt gemaakt dat de gelden 
worden aangehouden als risicobuffer, voor investeringen 
of mogelijke overnames is wel sprake van keuzevermogen 
en dus van ondernemingsvermogen voor de bor. Let er bij 
een overnamekas wel op dat de potentieel over te nemen 
onderneming geen afzonderlijke objectieve onderneming 
zal gaan vormen, zie hierna.

Bezits- en voortzettingseis

De 29 mei-arresten
Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van de 
bor, moet niet alleen bij de schenking of vererving spra-
ke zijn van ondernemingsvermogen, maar moet tevens 
voldaan zijn aan de bezits- en voortzettingseis. Althans 
voor de schenk- of erfbelasting, want voor de doorschui-
ving in de ab-sfeer worden deze eisen niet gesteld.10 In 
de ab-sfeer geldt de bezits- en voortzettingseis op twee 
niveaus: zowel voor de aandelen als voor de door de bv 
gedreven onderneming. De Belastingdienst heeft de be-
zitseis lange tijd erg streng uitgelegd, met veel onduide-
lijkheid en discussies tot gevolg.
Op 29 mei 2020 heeft de Hoge Raad twee arresten11 ge-
wezen die hier klaarheid in hebben gebracht. In de eer-
ste zaak was binnen de bezitstermijn via een activa/pas-
sivatransactie een onderneming aangekocht. Volgens 
inspecteur, rechtbank en AG was daardoor evident niet 
voldaan de bezitseis. De Hoge Raad haakte echter aan bij 
het door de rechtbank in de uitspraak vastgestelde feit 
dat de aangekochte onderneming volledig was opgegaan 
in de bestaande onderneming van de bv en ‘ten tijde van 
de schenking niet meer als afzonderlijke onderneming 
te identificeren was’. De Hoge Raad dicteerde de algeme-
ne rechtsregel dat op het moment van de schenking of 
vererving moet worden beoordeeld of de dan bestaande 
objectieve onderneming gedurende de bezitstermijn 
door de bv is gedreven. Hoe die onderneming is ontstaan 
en of deze gedurende de bezitstermijn is uitgebreid door 
overname van andere bedrijven, is niet relevant. Dit is 
echter anders als die gekochte onderneming ten tijde 
van de schenking of vererving nog wél als zodanig aan-
wezig is en als afzonderlijke objectieve onderneming is 
blijven bestaan. In dat geval voldoet die objectieve on-
derneming immers niet aan de bezitseis.

Kijk naar de objectieve onderneming
In het tweede arrest waren binnen de bezitstermijn geen 
activa en passiva gekocht maar enkele deelnemingen. Dat 
had echter aan toepassing van de bor niet in de weg hoeven 
staan, als maar (vast)gesteld was geweest dat de onderne-
mingen in die gekochte deelnemingen op het moment van 
schenking waren opgegaan in de al langer bestaande - toe-
gerekende - objectieve onderneming van de kopende hol-
ding. In dat geval was de bezitseis toegepast op die objectie-
ve onderneming. De (vastgestelde) feiten waren evenwel 
anders: de holding dreef zelf geen onderneming, voor de 

De concrete bv-structuur is dus niet beslissend, immers:

	n als de gekochte onderneming in de bestaande bv was gekomen 
maar wel een afzonderlijke objectieve onderneming was gebleven, 
dan was de bezitstermijn opnieuw gaan lopen;

	n als de onderneming gekocht was in een nieuwe opgerichte dochter-
vennootschap, maar feitelijk wel was geïntegreerd in de bestaande 
objectieve onderneming, was - net als in de berechte casus - wel 
voldaan de bezitseis.

Tegelijkertijd kan de juridische werkelijkheid wel een aanwijzing 
zijn voor de fiscale duiding van de feiten.

Holding

Werkmaatschappij

IB-onderneming

Schenker

Gestileerde weergave van de casus in BNB 2021/1:

Koop activa-passiva, deze gaan

op in de bestaande onderneming

Koop activa-passiva, deze gaan

op in de bestaande onderneming

Schenker

Vertaald naar een IB-structuur is dit:
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genoemde zaak betrokken was als gemachtigde.
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juridische uitvoering (bijvoorbeeld via een aan-
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een uitbreiding van het relatieve belang in een 

onderneming ook mogelijk is zonder in de knel 

te komen met de bezitseis. Haar conclusie dat dit 

niet het geval is, kan ik volgen.
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dat door verhuur van de onderneming niet meer 

werd voldaan aan het voortzettingsvereiste.
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bor werden de objectieve ondernemingen van de deelne-
mingen aan haar toegerekend en de rechtbank stelde feite-
lijk vast dat sprake was van aparte objectieve ondernemin-
gen. Nu de deelnemingen met de daarin gedreven 
ondernemingen binnen de bezitstermijn verworven wa-
ren12, werd dus niet voldaan aan de bezitseis.
Ook hier moeten we de bv-structuur dus vertalen naar 
een IB-onderneming, waarbij het begrip ‘objectieve on-
derneming’ - dat onder meer inhoud heeft gekregen in ju-
risprudentie onder de IB ’64 over de stakingswinstvrij-
stelling en de herinvesteringsreserve - zeer relevant is. De 
juridische vormgeving van de bv-structuur is dus niet be-
slissend maar zal in de praktijk veelal wel een aanwijzing 
zijn. Neem een holding met daaronder twee bv’s die elk 
een tuincentrum drijven. Voor de hand ligt dan dat die 
bv’s ieder een objectieve onderneming drijven. Als er dan 
een derde tuincentrum wordt bijgekocht, gaat daarvoor 
dan een nieuwe bezitstermijn lopen. Het is echter ook 
goed denkbaar dat sprake is van één objectieve onderne-
ming, die de holding en beide dochters omvat. Denk aan 
de situatie dat in de holding (of een tussenholding) de di-
rectie, administratie, inkoop, logistiek, marketing etc. 
voor beide vestigingen zit en er dus veel verwevenheid is. 
Wordt bij dit feitencomplex een derde tuincentrum aan-
gekocht - ongeacht of dat door middel van een aandelen-
deal of activa-passivatransactie gebeurt - dan zal het aan-
gekochte bedrijf waarschijnlijk opgaan in de bestaande 
objectieve onderneming en vangt dus geen nieuwe be-
zitstermijn aan. Zoals gezegd: de feiten doen ertoe!13

Voortzettingseis
Een recente hofuitspraak handelde over een benzine-
pomp die een jaar na een bor-schenking - dus ruim bin-

nen de voortzettingsperiode van vijf jaar - werd ver-
huurd aan een derde. In de huurovereenkomst was 
opgenomen dat vervanging van equipment en inventa-
ris voor rekening van verhuurder kwam. Geen kale ver-
huur van het vastgoed dus maar verhuur van de onder-
neming en dus zou in de IB (wederom die analogie!) 
sprake kunnen zijn van ‘voortgezet ondernemerschap’. 
Onvoldoende om te voldoen aan de voortzettingseis 
volgens de inspecteur maar het hof keurde het wel 
goed: ‘De oorspronkelijke onderneming is voortgezet, 
alleen de wijze van exploitatie van de onderneming is 
gewijzigd.’ Dit kan in voorkomende gevallen de facili-
teit redden als ‘gewone’ voortzetting niet mogelijk of 
wenselijk is. 14

Afsluiting 
In dit artikel heb ik me geconcentreerd op aspecten van 
de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten die een directe link 
hebben met begrippen uit de sfeer van de winst uit on-
derneming. De parate kennis daarover is bij adviseurs die 
merendeels voor bv-cliënten werken nog wel eens weg-
gezakt. Om over bor-kwesties goed te kunnen adviseren, 
is het opfrissen van die IB-kennis echter zeer gewenst.
Tot slot: de bor ligt al vele jaren onder vuur vanuit de 
wetenschap en de politiek. Het aanpakken van uitwas-
sen - zoals het door schenking en terugkoop, gevolgd 
door een nieuwe schenking twee maal toepassen van de 
bor voor dezelfde objectieve onderneming - acht ik ze-
ker gerechtvaardigd. Ook de uitsluiting van aan derden 
verhuurd vastgoed (door dit bij wetsfictie te kwalifice-
ren tot beleggingsvermogen) begrijp ik, gelet op de oe-
verloze en tijdrovende discussies die dit oplevert. De al-
dus verbeterde bor kan daarna weer jaren vooruit.  <<<
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De openingsvraag ligt voor de hand: ‘In hoe-
verre vormen een aan de Universiteit van 
Amsterdam behaalde master fiscaal recht als-
mede een aan diezelfde instelling behaalde 

master Nederlands recht de meest voor de hand liggende 
vooropleiding tot (de opleiding voor) verkeersvlieger bij 
de KLM?’ ‘Nee’, geeft mr. Christiaan Steenken (1992) grif 
toe, ‘dat ligt inderdaad niet direct voor de hand, en het 
had misschien wel een beetje korter gekund. Ik kan nu 
eenmaal moeilijk kiezen. En waarom zou ik kiezen, als 
het beide kan.’ Ten bewijze waarvan hij - tijdens een in-
formeel en coronaproof etentje - na een bakje krieltjes op 
zijn bord leeggeschept te hebben vrolijk verder gaat met 
het legen van een bakje aardappelgratin.

Hoe het zo kwam
Christiaan - een onvervalste Haarlemmer, een ‘Mug’ dus - 
wist het na zijn middelbare school zeker: hij wilde piloot 
worden. Dus meldde hij zich - net als zijn oudere broer, 
die inmiddels verkeersvlieger bij de KLM was geworden - 
aan voor de selectieprocedure voor de KLM Flight Acade-
my, het opleidingsinstituut (een volledige dochtermaat-
schappij zelfs) van de Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij (KLM). Hij doorstond de zware selectie (5% 
komt er doorheen) glansrijk en niets leek een glanzende 
carrière als piloot nog in de weg te staan. Maar toen sloeg 
de twijfel toe. De inmiddels alweer bijna vergeten kre-
dietcrisis sloeg destijds hard om zich heen. KLM voelde 
dat, want luchtvaartmaatschappijen zijn nu eenmaal (zo-
als we nu weer kunnen zien) extreem cyclisch. Tijdens de 
selectieprocedure stortte de markt steeds verder in. De 
hoop dat de markt zich aan zou trekken bleek dan ook 
nog ver weg te zijn, waardoor Christiaan voor een moeilij-
ke keuze kwam te staan. Het risico nemen om zijn droom 
waar te maken, of eerst een studie afronden. Na lang wik-
ken en wegen werd de veilige route gekozen. Zo geschied-
de en Christiaan besloot om zijn zo begeerde toegangs-

kaartje in te leveren. Dat was een bijzondere stap, die ook 
tot gevolg had dat hij zelf opdraaide voor de niet onaan-
zienlijke kosten (€ 1.800) van de selectieprocedure. Bij-
zonder, want voor degenen die werden afgewezen betaalt 
KLM deze kosten. Had je met die nota fiscaal misschien 
nog wat kunnen doen, vroegen we ons af tijdens ons 
etentje. Maar we zagen er beiden weinig kans toe.

Rechtsgeleerdheid of fiscaal recht? 
Na eerst een kleine omweg bewandeld te hebben besloot 
Christiaan rechtsgeleerdheid te gaan studeren aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hier moest hij tijdens zijn 
tweede jaar van zijn bachelor besluiten of hij zich wilde 
specialiseren in het fiscale recht. Omdat dit besluit maar 
moeilijk genomen kon worden, besloot hij beide richtin-
gen maar te volgen. Dit leidde in 2015 dan ook tot een 
dubbele bachelor. Naast het fiscale recht lag ook arbeids-
recht hem goed. De link tussen arbeidsrecht en belas-
tingrecht is, zoals bekend zal zijn, een voor de hand lig-
gende. Christiaan moest wederom een keuze maken, 
welke master gaat er volgen? En je voelt het al aanko-
men; da’s nu eenmaal lastig voor hem. Dus deed hij bei-
de, zodat hij in 2017 zijn alma mater verliet met een dub-
bele master op zak. Maar wat moet je dan? Aan de slag. 
Maar hoe en waar?

Petje op, petje af
‘Van het hele Register Belastingadviseurs had ik tijdens 
mijn studie nooit gehoord’, aldus Christiaan. ‘Ja, de NOB, 
die kende ik, maar het RB was en is een grote universi-
taire onbekende. Maar door een gelukkig toeval las ik de 
digitale versie van jullie clubblad, met daarin een artikel 
(Petje op, petje af, Het Register 2018-1) over een fiscaal 
advieskantoor dat zich had toegelegd op de advisering 
(met de bijbehorende aangiftes) van verkeersvliegers. 
Gevestigd in Haarlem, dus mooier kon het niet. Ik heb 
de stoute schoenen aangetrokken en een mailtje ge-

Jongensdromen hebben we allemaal ooit gehad, maar 
belastingadviseur worden zit daar maar zelden bij. Piloot worden 
natuurlijk wel. Christiaan Steenken twijfelde lang tussen KLM-
blauw en belastingblauw. Uiteindelijk koos hij voor de vliegerij. 
Al hoeft dat niet voor altijd te zijn.

Door Sylvester Schenk | foto Raphaël Drent

Waarom kiezen  
als beide kan?!
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stuurd met de vraag of er belangstelling bestond voor 
een sterk in de luchtvaart geïnteresseerde en net afge-
studeerde fiscalist annex civilist. Ik werd diezelfde mid-
dag gebeld door de baas zelf, Marijke Vervoort. We maak-
ten een afspraak voor een kennismakingsgesprek de 
volgende dag. Dat werd een gedenkwaardige middag. 
Maar bij het afscheid zei Marijke bij de deur “tot maan-
dag!” en had ik een baan als fiscalist bij een fiscaal pilo-
tenkantoor. Mooier kon het niet.’ 

Fiscale problematiek
Het is - in alle opzichten - een bijzondere wereld, de vlie-
gerij. Ook fiscaal. Zoals bekend bevat het OESO-model-
verdrag (voor de kenners: art. 15) een bijzondere bepa-
ling voor de belastingheffing over loon van werknemers 
die grensoverschrijdende werkzaamheden verrichten. 
Voor werknemers die aan boord van een luchtvaartuig 
in het internationale verkeer werken (het zogeheten ca-
binepersoneel) gelden echter weer afwijkende regels, al 
kan dat weer per verdrag verschillen. Doorgaans dient 
cabinepersoneel belasting te betalen in de woonstaat. In 
een recente aanpassing van het modelverdrag is echter 
weer bepaald dat belastingheffing in deze situatie is toe-
gewezen aan de staat waar de werkelijke leiding geves-
tigd is van de onderneming die het luchtvaartuig exploi-
teert. Dat is het linke; in tegenstelling tot in de cockpit 
mag je in de fiscaliteit nooit op de automatische piloot 

vliegen. Je moet iedere keer opnieuw de wet en het ver-
drag erbij halen. Iets dat er door Marijke Vervoort zo niet 
ingeslagen dan toch wel ingehamerd is. 
De bijzondere regels gelden overigens enkel voor cabine-
personeel en dus niet voor grondpersoneel. Het zou 
denkbaar zijn dat een team van technici regelmatig naar 
het buitenland wordt uitgevlogen om aldaar assistentie 
te verlenen. Bijvoorbeeld bij een gestrand vliegtuig. Dan 
gelden natuurlijk wel de bepalingen van art. 15 Model-
verdrag maar niet de uitzondering voor het cabineperso-
neel. En let wel: het gaat hier over belastingen. Sociale 
heffingen (zeker niet onbelangrijk) kennen hun eigen 
regime, waarbij het een kwestie van alles-of -niks is. In 
tegenstelling tot bij belastingheffing wordt hierbij niet 
gesplitst. Winner takes all! 

Jonkies
‘Veel would be of net afgestudeerde piloten zijn nog erg 
jong. Een diploma havo of hoger volstaat immers om deel 
te mogen nemen aan de selectieprocedure, en als het dan 
goed gaat kan het snel gaan. Met ongeveer twintig jaar 

‘Een baan als fiscalist bij een fiscaal 
pilotenkantoor. Mooier kon het niet’ 
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de grote luchtvaart te kunnen gaan werken. Grappig is 
dat de theorie-examens worden afgenomen door het 
CBR, dezelfde instantie dus die ook gewone rijbewijzen 
afgeeft.  Het kwam dan ook regelmatig voor dat - grappig 
detail - wij onze examens aan het afnemen waren ter-
wijl voor de computer naast ons iemand voor zijn scoo-
terrijbewijs zat te tieren en te schelden omdat het voor 
de derde keer niet was gelukt om het examen te halen. 
Wat je veel minder dan vroeger ziet (eigenlijk niet meer) 
zijn de militaire vliegers die op latere leeftijd de overstap 
naar de burgerluchtvaart maken.
Onze klas in Eelde noemt zich de Centennials, omdat we 
van start gingen toen de KLM 100 jaar bestond. Iedere 
jaargang en klas geeft zichzelf namelijk een naam. Ge-
woon een jaarclub dus, net als op de universiteit. Zoals 
gezegd een divers gezelschap, met in mijn geval achttien 
heren en twee dames. Bij een opleiding horen ook tradi-
ties. Wie zijn papiertje haalt wordt in de vijver voor het 
opleidingsgebouw gedonderd en wordt kaalgeschoren 
(of dat ook bij dames gebeurt kwam helaas niet ter spra-
ke, SS) en je stropdas wordt in tweeën geknipt.’
De huidige vloot van de school is behoorlijk indrukwek-
kend. Voor de liefhebbers: negen TB 10, vier TB 20 en 

kun je je licentie al binnen hebben. Dan begint het uren 
maken (vlieguren maken en anciënniteit zijn erg belang-
rijk in onze sector) en daarmee komt ook de fiscus in 
beeld. Veel piloten beginnen nu eenmaal noodgedwongen 
bij een buitenlandse maatschappij, waarbij het salaris 
vaak ondergeschikt is aan het kunnen vliegen en het op-
doen van de zo noodzakelijke ervaring. Het komt mis-
schien een beetje lachwekkend over, maar als zo’n begin-
nende piloot voor advies naar ons kantoor komt, wordt 
hij of zij vaak vergezeld door één van de ouders. Vaak de 
moeder overigens. Die ouder gaat dan het gesprek aan 
met Marijke of Simone, ik kan meestal met mijn leeftijds-
genoten prima overweg. En uiteindelijk draait het toch 
om hem of - in een enkel geval - om haar. Het is een rol-
verdeling waar we ons allemaal prima in kunnen vinden.

Maar toch …
Na een poosje in de fiscale praktijk gewerkt te hebben, be-
gon de oude droom toch weer te kriebelen. De fiscaliteit 
was en is leuk, maar vliegen …. Ik besloot dus om het weer 
te proberen. Ik ben daar richting mijn werkgever altijd 
volkomen open over geweest en men is daar altijd uitge-
gaan van de mogelijkheden die de combinatie vliegen en 
fiscaliteit met zich meebracht en veel minder van de 
moeilijkheden. De selectieprocedure duurde veel langer 
dan de eerste keer, alles bij elkaar wel anderhalf jaar! De 
procedure bestond uit vier onderdelen: een algemene IQ-
test, een gesprek met een psycholoog, een praktische test 
op het gebied van vliegaanleg (die plaatsvindt op de lucht-
haven Eelde) en ten slotte een gesprek met de COvA, wat 
staat voor Commissie van Aanname. In die commissie zit-
ten onder meer een gezagvoerder, het ‘Head of training’, 
verder nog een medewerker van de afdeling human re-
sources en dan ook nog een copiloot. Voor de opleiding 
gaat men er trouwens van uit dat iedereen die wordt aan-
genomen in beginsel gezagvoerder moet kunnen worden, 
het in onze wereld hoogst bereikbare.
In die periode ben ik gewoon als belastingadviseur blijven 
werken, al moest ik regelmatig verlof opnemen om me 
weer voor te bereiden op de selectie of om enkele onder-
delen (natuurkunde bijvoorbeeld) weer bij te spijkeren. 
Mijn havodiploma was immers alweer geruime tijd gele-
den behaald. Ieder keer als ik weer een hobbel had geno-
men was er taart en het kantoor leefde intens mee. In 
2019 heb ik afscheid genomen van Team Vervoort, om vol-
tijds de opleiding in Eelde te gaan volgen. Wel is het zo dat 
ik formeel als belastingadviseur werkzaam ben gebleven 
op basis van een nul-uren contract om te kunnen werken 
in de vakanties en tussen de trajecten van de opleiding in.

Flight Academy
Het is hard werken in Eelde, maar het is natuurlijk wel 
de spreekwoordelijke jongensdroom. De ‘klassen’ (die in 
normale tijden drie keer per jaar starten) zijn zeer divers 
samengesteld. Zo varieert de leeftijd tussen de 18 en 35 
jaar. We wonen er intern, op een campus. Inmiddels heb 
ik mijn CPL (Commercial Pilot License) behaald en er 
wordt nu gewerkt aan het vervolg daarop, de Airline 
Transport Pilot Licence. Dat is feitelijk het ticket om in 

(Foto uit archief Christiaan Steenken)
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niet-afgeronde opleiding. Vooralsnog ga ik ervan uit dat ik 
gewoon ga vliegen bij de KLM. Het opleidingstraject loopt 
van second officer (coco in vakjargon), via co-pilot tot uit-
eindelijk gezagvoerder, waarbij intercontinentale en Eu-
ropese routes elkaar periodiek afwisselen. Vliegen in Eu-
ropa is intensiever dan trans-Atlantisch vliegen omdat je 
meer landingen en stijgingen op één dag hebt. 
Ik zou het daarbij leuk vinden om op de een of andere 
wijze de vliegerij en de fiscaliteit te combineren. Ener-
zijds door te fungeren als fiscale ambassadeur van mijn 
voormalige werkgever, wellicht ook door op enig mo-
ment te gaan fungeren als fiscale en financiële raadsman 
van de collega’s. Geloof me: in de cockpit wordt op de 
langere stukken veel over geld en de fiscus gesproken. 
Veel piloten stappen na een lange loopbaan bij een regu-
liere airliner over naar een buitenlandse maatschappij. 
Dat is vaak een lucratieve afsluiting van een loopbaan, 
maar er zitten wel de nodige - om niet te zeggen veel - 
fiscale haken en ogen aan.
Een combinatie van luchtvaart en fiscaliteit: dat zie ik 
wel zitten. Want kiezen tussen die twee blijf ik een lasti-
ge zaak vinden. Maar waarom kiezen als beide 
kan?’  <<<

drie tweemotorige DA 42. De laatste paar jaren is er ove-
rigens veel veranderd binnen de KLM luchtvaartschool. 
Dat kwam door het samengaan van de Martinair vlieg-
school met die van de KLM. Daardoor werd de vloot op-
eens een stuk groter waardoor het mogelijk werd om het 
VFR-gedeelte van de opleiding in Nederland te doen. De 
VFR-training (wat staat voor Visual Flight Rules, in goed 
Nederlands zichtvliegvoorschriften) werd voorheen ge-
volgd in de Verenigde Staten (Arizona). Dat leverde de 
nodige uitdagingen op, want in Arizona schijnt bijna al-
tijd de zon. Maar zowel qua weersomstandigheden als 
drukte is het natuurlijk wel een stuk leerzamer in het 
Nederlandse luchtruim. 

Hoe verder?
Hoe ziet de verdere toekomst van een vliegende fiscalist 
er verder uit? Dat is een lastige vraag zo blijkt. Ook hier 
slaat corona hard om zich heen en wat de toekomst is van 
KLM staat ook allerminst vast. Christiaan: ‘Om te begin-
nen blijf ik hard werken aan de afronding van mijn oplei-
ding. Want ook als de luchtvaartsector in de nabije toe-
komst hard onderuit mocht gaan kun je beter over een 
afgeronde opleiding tot piloot beschikken dan over een 
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Formeel belastingrecht

2021/40 Tijdigheid bezwaar en (hoger) 
beroep niet meer ambtshalve getoetst
Als een bestuursorgaan een bezwaarschrift ontvangt, wordt eerst 
beoordeeld of het bezwaarschrift tijdig is ingediend. Bij beroep of 
hoger beroep is het de rechtbank of het gerechtshof die beoordeeld 
of het (hoger) beroep tijdig is ingesteld. Is het (hoger) beroep te laat 
ingesteld dan is het niet-ontvankelijk, tenzij sprake is van een ver-
schoonbare termijnoverschrijding. De Centrale Raad van Beroep be-
sliste op 9 juli 2021 dat de bestuursrechter voortaan niet meer 
ambtshalve de tijdigheid van een bezwaar moet beoordelen. De be-
lastingkamer van de Hoge Raad sloot zich kort daarna bij deze beslis-
sing aan en komt hiermee terug van zijn vaste rechtspraak. 
De Hoge Raad besliste dit in een procedure van een vrouw die be-
zwaar had gemaakt tegen een aanslag erfbelasting. De inspecteur 
had het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnover-
schrijding. Rechtbank Gelderland verklaarde het bezwaar wel ont-
vankelijk, maar verklaarde het beroep inhoudelijk ongegrond. De 
vrouw ging in hoger beroep. Hof Arnhem-Leeuwarden besliste 
ambtshalve dat de vrouw niet aannemelijk had gemaakt dat het 
bezwaarschrift tijdig ter post was bezorgd, zodat niet binnen de 
geldende termijn bezwaar was gemaakt. Van een verschoonbare 
termijnoverschrijding was volgens het hof ook geen sprake, zodat 
de inspecteur het bezwaar terecht niet-ontvankelijk had ver-
klaard. Inhoudelijk kwam het hof daardoor niet meer aan het ho-
ger beroep toe. De vrouw ging in cassatie. 
De Hoge Raad besliste dat het tot nu toe in de praktijk voorkwam 
dat de rechter de tijdigheid van een bij het bestuursorgaan inge-
diend bezwaarschrift ambtshalve beoordeelde. De Hoge Raad had 
deze praktijk in belastingzaken in het verleden geaccepteerd, maar 
zag nu aanleiding deze rechtspraak te heroverwegen. De bepalingen 
van de Algemene wet bestuursrecht brachten namelijk niet zonder 
meer mee dat in een volgende instantie ambtshalve de tijdigheid 
van het aanwenden van een rechtsmiddel in de vorige instantie op-
nieuw moest worden beoordeeld. Verder zag de Hoge Raad niet 

welk zwaarwegend belang gediend kon zijn met de ambtshalve be-
oordeling van die ontvankelijkheid in (hoger) beroep. 
De Hoge Raad hanteert voortaan het uitgangspunt dat de rechter 
de tijdigheid van een bezwaar of beroep in een vorige instantie 
niet ambtshalve moet beoordelen. Dit betekent dat de rechtbank 
het bij het bestuursorgaan gemaakte bezwaar niet ambtshalve we-
gens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk mag verklaren, en 
dat het hof het bij de rechtbank ingestelde beroep of het bij het be-
stuursorgaan gemaakte bezwaar niet ambtshalve wegens termijn-
overschrijding niet-ontvankelijk mag verklaren. De rechtbank had 
het bezwaar ontvankelijk verklaard en de inspecteur had daarover 
in hoger beroep niet geklaagd. Hieruit volgde dat het hof ten on-
rechte ambtshalve had beoordeeld of de vrouw tijdig of verschoon-
baar te laat bezwaar had gemaakt. De Hoge Raad verklaarde het be-
roep in cassatie van de vrouw gegrond en verwees de zaak naar hof 
Den Bosch voor een beoordeling van de onbehandeld gelaten gron-
den van het hoger beroep.

	■ Hoge Raad 16 juli 2021, nr. 20/01682, ECLI:NL:HR:2021:1153

2021/41 Stukken uit strafdossier 
FIOD niet per definitie zaakstukken 
in fiscaal proces
Een controle bij een gastouderbureau was voor de FIOD aanleiding 
om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de vader van de 
houdster van het gastouderbureau. Daarbij bleek dat door de man 
of met zijn hulp onjuiste aanvragen voor toekenning van kinder-
opvangtoeslag waren ingediend. De man werd op 22 januari 2016 
veroordeeld voor het medeplegen van oplichting, het medeplegen 
van valsheid in geschrifte, het medeplegen van het gewoontewit-
wassen en het deelnemen aan een criminele organisatie. De in-
specteur legde met gebruik van de stukken uit het strafrechtelijk 
onderzoek aan de man navorderingsaanslagen IB 2012 en 2013 op 
voor de niet-aangegeven winst van het gastouderbureau met ver-
grijpboeten van 50%. Hij ging in beroep en stelde dat de inspecteur 
artikel 8:42, lid 1, Awb had geschonden, omdat hij niet het volledi-
ge strafdossier, inclusief alle overzichtsprocessen-verbaal en alle 
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processen-verbaal van verhoren, had verstrekt. Rechtbank Den 
Haag en hof Den Haag geloofden de verklaring van de inspecteur 
dat hij alle stukken die hem ter beschikking stonden uit het FIOD-
dossier had ingebracht. De man ging in cassatie en stelde dat stuk-
ken die door de selectie door de FIOD niet aan de inspecteur waren 
verstrekt, ook tot de zaakstukken behoorden.

De Hoge Raad besliste dat tot de op grond van artikel 8:42, lid 1, 
Awb te overleggen stukken ook stukken kunnen behoren die zijn 
opgesteld of vergaard door een ambtenaar die behoort tot een an-
der organisatieonderdeel van de Belastingdienst dan dat van de in-
specteur, zoals de FIOD. Dat geldt ook voor stukken die zijn opge-
steld of vergaard door personen of instellingen buiten de 
Belastingdienst, zoals het Openbaar Ministerie. In beide gevallen 
geldt echter dat alleen kan worden gesproken van stukken als be-
doeld in artikel 8:42, lid 1, Awb als: (1) deze stukken de inspecteur 
ter raadpleging ter beschikking stonden of hadden gestaan en (2) 
deze stukken van belang konden zijn voor de beslechting van de 
(nog) bestaande geschilpunten. Stukken uit een strafdossier, dat is 
opgesteld door medewerkers van de FIOD, zijn dus alleen op de 
zaak betrekking hebbende stukken als is voldaan aan deze twee 
voorwaarden. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van 
de man ongegrond.

	■ Hoge Raad 25 juni 2021, nr. 19/03033, ECLI:NL:HR:2021:995 

2021/42 Voor omkering en verzwaring 
bewijslast bij gebrekkige boekhouding 
geen informatiebeschikking nodig
Na een strafrechtelijk onderzoek en een boekenonderzoek legde 
de inspecteur aan een juwelier en zijn medefirmanten met om-
kering van de bewijslast navorderingsaanslagen IB op over 2006 
tot en met 2010 met 50% vergrijpboeten en een correctie van de 
aangifte IB 2011 in verband met gebreken in de inkoop-, verkoop- 
en kasadministratie. Aan de vof werd een naheffingsaanslag btw 
opgelegd over 2010 en 2011. De vof, de juwelier en de medefir-
manten gingen in beroep en stelden dat de bewijslast niet kon 
worden omgekeerd, omdat de inspecteur geen informatiebe-
schikking had afgegeven. 

De Hoge Raad was het hier niet mee eens. Uit artikel 27e, lid 1, 
AWR volgt dat omkering en verzwaring van de bewijslast ook van 
toepassing kan zijn zonder dat de inspecteur een informatiebe-
schikking heeft gegeven, namelijk als de belastingplichtige niet de 
vereiste aangifte heeft gedaan. Daarvan kan sprake zijn als er in de 
administratie zodanige gebreken en tekortkomingen zijn, dat de 
administratie niet kan dienen als grondslag voor de winst- en om-
zetberekening. De inspecteur kan in eerste instantie volstaan met 
een gemotiveerde schatting van de winst en de omzet, als de admi-
nistratie niet gebruikt kan worden als grondslag voor de winst- of 
omzetberekening. De belastingplichtige moet daarna aannemelijk 
maken dat en waarom zijn respectievelijk winst en omzet lager is 
dan de inspecteur berekende. De Hoge Raad verklaarde het beroep 
in cassatie ongegrond.

	■ Hoge Raad 9 juli 2021, nr. 20/01457, ECLI:NL:HR:2021:1103, nr. 

20/01460,ECLI:NL:HR:2021:1086, nr. 20/01461, ECLI:NL:HR:2021:1084, nr. 20/01462, 

ECLI:NL:HR:2021:1106 en nr. 20/01463, ECLI:NL:HR:2021:1107 

Omzetbelasting

2021/43 Aftrek voorbelasting op 
woonruimte buitenlandse 
uitzendkrachten
In het BUA is een aftrekbeperking opgenomen in het geval sprake 
is van het verlenen van huisvesting aan werknemers. De aftrekbe-
perking geldt niet als sprake is van bijzondere omstandigheden. De 
arbeidsmigranten in de volgende zaak betaalden niet voor hun 
huisvesting. Rechtbank Zeeland-West-Brabant vond dat sprake 
was van bijzondere omstandigheden, zodat de BUA-aftrekbeper-
king niet aan de orde kwam.

De procedure werd gevoerd door een uitzendbureau dat buiten-
landse uitzendkrachten ter beschikking stelde aan haar opdracht-
gevers. De uitzendkrachten werkten gedurende een bepaalde peri-
ode op een specifieke werkplaats. Zij woonden in de EU maar de 
plaats van tewerkstelling lag doorgaans meer dan 500 km van hun 
woonplaats. Het uitzendbureau zorgde voor tijdelijk verblijf van 
deze uitzendkrachten in de buurt van de werkplaats en sloot over-
eenkomsten met bungalowparken en bed & breakfasts. Zij bracht 
geen vergoeding voor de huisvesting in rekening aan de uitzend-
krachten. Het uitzendbureau bracht de btw op de onderkomens bij 
haar btw-aangiften over 2012 tot en met 2015 in aftrek. De inspec-
teur stelde dat de aftrek was uitgesloten op grond van artikel 1, lid 
1, aanhef en letter c, BUA en legde een naheffingsaanslag btw op. 
Het uitzendbureau ging in beroep. 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant wees op een arrest van 13 no-
vember 2020 waarin de Hoge Raad had beslist dat de keuze om bij 
het aangaan van een arbeidsovereenkomst gebruik te maken van 
een door de werkgever gehuurd onderkomen, in het algemeen 
een persoonlijke keuze is van degene die met die werkgever de ar-
beidsovereenkomst sluit en het in het kader van die arbeidsover-
eenkomst betrekken van dat onderkomen daarom diens privé-
doeleinden dient. Dit nam volgens de Hoge Raad echter niet weg 
dat zich gevallen kunnen voordoen waarin een werkgever perso-
neelsleden gebruik laat maken van door hem gehuurde onderko-
mens omdat dat nodig is voor het bedrijfsbelang. Dat is het geval 
als het huren van deze onderkomens primair wordt opgeroepen 
door de bijzondere behoeften van de onderneming en de perso-
neelsleden de aangeboden onderkomens aanvaarden, zonder dat 
hun daarbij ruimte wordt gelaten voor een eigen keuze voor een 
bepaald onderkomen of met betrekking tot het medegebruik er-
van door een of meer anderen. De vraag was of daarvan in dit ge-
val sprake was. Gemiddeld kwam 75% van de uitzendkrachten 
van het uitzendbureau uit het buitenland, waren de lonen van de 
buitenlandse uitzendkrachten gelijk aan die van binnenlandse 
uitzendkrachten en moest het uitzendbureau bovendien meer 
kosten maken in de vorm van kosten voor de onderkomens. De 
rechtbank vond het daarom aannemelijk dat de situatie op de Ne-
derlandse arbeidsmarkt zodanig was dat de bv buitenlandse ar-
beidskrachten moest werven zodat sprake was van een bijzondere 
omstandigheid. Ook was het huren van de onderkomens voor de 
buitenlandse arbeidskrachten vooral veroorzaakt door de bijzon-
dere behoeften van de onderneming. Juist omdat het uitzendbu-
reau de kosten voor huisvesting op zich wilde nemen, zonder dat 
zij dat verplicht was, was dat een belangrijke aanwijzing dat het 



n n n n n

37oktober 2021 | nummer 5 | Het Register

aanbieden van de huisvesting werd veroorzaakt door behoefte om 
buitenlandse arbeidskrachten aan te (kunnen) trekken. Het BUA 
was niet van toepassing op de huur van de onderkomens en de 
rechtbank vernietigde daarom de naheffingsaanslag.

	■ Rechtbank ZeelandWestBrabant 2 juli 2021, nr. 18/390, ECLI:NL:RBZWB:2021:3275

Loonbelasting

2021/44 Gratis gezonde lunch voor 
werknemers geen vrijgestelde 
Arbovoorziening
Arbobeleid is alles wat een werkgever doet om de werknemer vei-
lig en gezond te laten werken. De werkgever (bv) in de volgende 
zaak vatte zijn taak als werkgever serieus op en wilde het gezond-
ste bedrijfsrestaurant van Nederland hebben, maar daar hing fis-
caal wel een prijskaartje aan.

De werknemers kregen de keuze tussen twee lunchmaaltijden die 
een vastgestelde minimumhoeveelheid groenten hadden. De lun-
ches waren afgestemd met een diëtiste en de lunches hadden geen 
toevoegingen zoals zout, suiker en E-nummers. De bv nam de vol-
ledige kosten van de lunchmaaltijden voor haar rekening. De 
werknemers betaalden geen eigen bijdrage. De bv wees de ver-
strekking van de lunchmaaltijden aan als eindheffingsbestanddeel 
voor de loonheffingen. Zij had de lunchmaaltijden ten laste van de 
vrije ruimte gebracht en daarbij de vrije ruimte overschreden. 
Over deze overschrijdingen betaalde zij loonbelasting in de vorm 
van een eindheffing van 80%. De inspecteur was het er niet mee 
eens dat de lunchmaaltijden onder de gerichte vrijstelling voor Ar-
bovoorzieningen vielen en daarom onbelast waren. De bv ging in 
beroep.
Rechtbank Den Haag besliste dat de gerichte vrijstelling voor Ar-
bovoorzieningen niet van toepassing was op de verstrekking van 
de lunchmaaltijden, omdat de maaltijden niet kwalificeerden als 
een voorziening die rechtstreeks voortvloeide uit het arbeidsom-
standighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voerde op grond 
van de Arbowet. Van een met de arbeid verbonden aspect in de zin 
van artikel 3 van de Arbowet was bij een lunchmaaltijd geen spra-
ke, ook niet als die tot doel had een bijdrage te leveren aan de ge-
zondheid van de werknemers. De lunchmaaltijd was ook geen ri-
sico dat de arbeid voor de werknemer met zich bracht als bedoeld 
in artikel 5 van de Arbowet. Het ging immers niet om een ver-
strekking wegens bijzondere risico’s die samenhingen met de aard 
van het werk, maar om het verbeteren van de gezondheid in alge-
mene zin. Daarbij vond de rechtbank van belang dat er voor maal-
tijden die op de werkplek werden verstrekt een speciale regeling 
was: de verstrekking van een maaltijd door de werkgever aan haar 
werknemers met een niet meer dan bijkomstig zakelijk karakter 
was voor de loonheffingen belast, waarbij werd uitgegaan van een 
normbedrag. Gelet op die wetssystematiek paste het niet om 
lunchmaaltijden onder een gerichte vrijstelling te brengen, ook 
niet wanneer het doelbewust en vanuit overtuiging om louter ge-
zonde maaltijden ging. Voeding was daarvoor volgens de recht-
bank te algemeen van aard. De rechtbank verklaarde het beroep 
van de bv ongegrond. 

	■ Rechtbank Den Haag 23 juni 2021, nr. 20/307, ECLI:NL:RBDHA:2021:6986

Inkomstenbelasting

2021/45 Formele beschikking nodig 
voor omzetting ab-verlies in 
belastingkorting
Een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang kan na twee jaar 
worden omgezet in een belastingkorting. De belastingkorting 
wordt berekend met het percentage dat geldt in het jaar waarin de 
toekenning van de belastingkorting plaatsvindt. De belastingkor-
ting moet uiterlijk in het negende jaar na het jaar waarin het verlies 
uit aanmerkelijk belang is ontstaan zijn verrekend. De belastingkor-
ting die na dat jaar nog resteert, vervalt. Voordat het tot verrekenen 
komt, moet er echter eerst een beschikking worden gevraagd.

Rechtbank Noord-Holland besliste dit in een procedure van een 
voormalig dga. Zijn management-bv werd in 2013 ontbonden. De 
dga meldde in zijn aangifte inkomstenbelasting 2013 geen verlies 
uit aanmerkelijk belang. Nadat de aanslag IB 2013 conform de aan-
gifte was vastgesteld, verzocht de dga de inspecteur of het door hem 
geleden aanmerkelijkbelangverlies van € 18.000 op grond van arti-
kel 4.53 Wet IB 2001 kon worden omgezet in een belastingkorting. 
De inspecteur wees het verzoek af omdat het aanmerkelijkbelang-
verlies niet bij beschikking was vastgesteld. De dga ging in beroep. 
De rechtbank besliste dat uit de wettelijke regeling bleek dat een ver-
lies uit aanmerkelijk belang bij beschikking moet zijn vastgesteld om 
in een belastingkorting omgezet te kunnen worden. Uit vaste juris-
prudentie volgt dat voor verliesverrekening binnen de inkomstenbe-
lasting een bij beschikking vastgesteld verlies nodig is. De rechtbank 
zag geen aanleiding om dat anders uit te leggen voor het omzetten 
van een verlies uit aanmerkelijk belang in een belastingkorting. De 
inspecteur had het verzoek van de dga terecht afgewezen.

	■ Rechtbank NoordNederland 15 juni 2021, nr. 20/2031, ECLI:NL:RBNNE:2021:2400

Erf- en schenkbelasting

2021/46 Inwonende broer na 
overlijden zwager geen 
partnervrijstelling voor erfenis zus
Een man woonde vanaf 21 mei 1969 met zijn zus en haar echtgenoot 
op hetzelfde adres. In 2017 overleed de echtgenoot van de zus (de zwa-
ger) en vanaf dat moment woonde de man samen met zijn zus, tot ook 
zij in 2019 overleed. De man was haar enige erfgenaam. Hij en zijn zus 
hadden geen notarieel samenlevingscontract gesloten. De man gaf in 
de aangifte erfbelasting de relatie met zijn zus aan als ‘samenwoner 
zonder notariële akte’ en claimde de partnervrijstelling. De inspecteur 
stelde dat maar met één persoon partnerschap kon bestaan en er geen 
sprake was van een partner als met meer personen aan de voorwaar-
den werd voldaan. Het partnerschap tussen de man en zijn zus volgde 
uit artikel 1a, lid 3, Successiewet. De inspecteur paste daarom de alge-
mene vrijstelling van € 2.173 toe. De man ging in beroep en stelde dat 
hij als partner van zijn zuster moest worden aangemerkt.

Rechtbank Gelderland stelde voorop dat het ging om de vraag of het 
ontbreken van een notarieel samenlevingscontract in de weg stond 
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aan het toepassen van de partnervrijstelling. In artikel 1a, lid 3, Succes-
siewet was namelijk bepaald dat die voorwaarde niet gold voor perso-
nen die tot het tijdstip van het overlijden gedurende een onafgebro-
ken periode van ten minste vijf jaren stonden ingeschreven op 
hetzelfde woonadres in de BRP. Na het overlijden van de zwager was 
wel voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 1a, lid 1, Successie-
wet. De zus was gedurende haar huwelijk uitsluitend partner van haar 
echtgenoot geweest. Uit de wettekst volgde dat een persoon op enig 
moment maar één partner kon hebben. De man en zijn zus voldeden 
na het overlijden van de zwager aan de voorwaarden voor partner-
schap, behalve dat zij geen notarieel samenlevingscontract hadden.
De rechtbank besliste vervolgens dat de periode vóór het overlij-
den van de zwager niet meetelde voor de vraag of aan de vijfjaars-
termijn van artikel 1a, lid 3, Successiewet was voldaan. Om als on-
gehuwden als partners voor de erfbelasting te worden aangemerkt, 
golden de voorwaarden van artikel 1a, lid 1, Successiewet. Eén van 
de voorwaarden was het hebben van een notarieel samenlevings-
contract en een andere voorwaarde was dat niet met een andere 
persoon aan de voorwaarden werd voldaan. Dat naar de letterlijke 
tekst niet was geregeld dat iemand samenwoonde met een echtge-
noot en een niet-echtgenoot, bracht volgens de rechtbank nog niet 
mee dat was bedoeld dat een ongehuwde de partner kon zijn van 
iemand die met een andere persoon was gehuwd. Van belang daar-
bij was dat een gehuwde niet met een ongehuwde een notarieel sa-
menlevingscontract kon sluiten. Met een gehuwde kon dus niet 
een partnerschap op grond van artikel 1a, lid 1, Successiewet ont-
staan. Daaraan deed niet af dat voor het (op enig moment) kunnen 
ontstaan van een partnerschap tussen de man en zijn zus wel aan 
de daarin gestelde voorwaarden moest worden voldaan. Dat er 
geen notarieel samenlevingscontract was, was geen probleem als 
de samenwonenden tot het tijdstip van overlijden ten minste vijf 
jaren onafgebroken op hetzelfde adres stonden ingeschreven. Om-
dat de man pas na het overlijden van de zwager, met zijn zus een 
notarieel samenlevingscontract kon sluiten, kon ook niet eerder 
dan vanaf dat moment de periode van vijf jaren een aanvang ne-
men. De periode waarin de zus was gehuwd, telde dus niet mee. 
Omdat na het overlijden van de zwager niet was voldaan aan de 
vijfjaarstermijn, kwalificeerde de man niet als partner van zijn zus 
voor de erfbelasting en had hij geen recht op de partnervrijstelling.

	■ Rechtbank Gelderland 8 juni 2021, nr. 20/6291, ECLI:NL:RBGEL:2021:2829 

2021/47 Jarenlange onduidelijkheid 
over ontvangst erfenis geen reden 
voor verlaging successierecht
Een vader overleed in 2006. Zijn vijf kinderen waren voor gelijke 
delen de erfgenamen. Hun moeder was al in 1980 overleden. De 
vader had zaken toebedeeld aan zijn twee zoons tegen inbreng van 
de waarde daarvan in de nalatenschap. Deze twee zoons hadden 
met hun vader een landbouw-vof gedreven. Omdat er geen aangif-
te successierecht was ingediend legde de inspecteur in oktober 
2007 aan een van de dochters van de overleden vader een ambts-
halve aanslag successierecht op naar een geschatte belaste verkrij-
ging van € 160.000. De dochter ging in beroep. Door ruzie onder 
de erfgenamen had rechtbank Roermond in oktober 2017 een bin-
dend adviseur aangesteld. Die had in juli 2009 een advies afgege-
ven dat de verkrijging per erfgenaam € 133.693,20 bedroeg, maar 
er was een nadere uitwerking nodig in verband met de toedeling. 

De inspecteur verminderde hierop de aanslag tot een belaste ver-
krijging van € 132.208 (de verkrijging verminderd met € 1.484 aan 
een onderbedelingsvordering uit de nalatenschap van de voorover-
leden moeder). De dochter verzocht de rechtbank in februari 2019 
om een opvolgend bindend adviseur te benoemen. Deze was kort 
daarna benoemd maar had zijn opdracht in november 2019 terug-
gegeven in verband met gebrek aan medewerking door (een deel 
van) de erfgenamen. De verdeling van de nalatenschap lag daarna 
open. Het enige bedrag dat de dochter daadwerkelijk had ontvan-
gen, kwam uit de opbrengst van de verkoop van het woonhuis. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste dat de dochter erfge-
naam was en daarom erfbelasting was verschuldigd over haar ver-
krijging, ook al had zij de erfenis beneficiair aanvaard. Het mo-
ment van overlijden was bepalend. Ook was er geen recht op een 
vrijstelling omdat de erfenis nog niet was verdeeld. De rechtbank 
begreep dat de vrouw in een heel moeilijke situatie terecht was ge-
komen, omdat zij geen geld had om opnieuw een rechterlijke pro-
cedure te starten, waardoor het nog maar de vraag was of de verde-
ling ooit nog zou gaan plaatsvinden en zij geld zou ontvangen 
boven op het bedrag dat ze wel al had ontvangen. De wetgeving 
liet echter geen ruimte om heffing over de verkrijging (gedeelte-
lijk) achterwege te laten of om voor de belastingheffing uit te gaan 
van het uiteindelijk daadwerkelijk gekregen in geld. Het ging na-
melijk om de waarde op het moment van overlijden. 

	■ Rechtbank ZeelandWestBrabant 22juli 2021, nr. 20/6968, ECLI:NL:RBZWB:2021:3701 

Vennootschapsbelasting

2021/48 Geen Vpb-zorgvrijstelling bij 
mogelijke uitkering winstreserves
Op grond van artikel 5, lid 1, Wet Vpb kunnen (onder meer) zorginstel-
lingen worden vrijgesteld van Vpb als zij voldoen aan de voorwaarden 
van de artikelen 2 tot en met 7 van het Uitvoeringsbesluit Vpb. Voor 
privaatrechtelijke zorginstellingen geldt als voorwaarde dat zij hun 
winsten uitsluitend mogen gebruiken ten behoeve van andere vrijge-
stelde lichamen of ten behoeve van het algemeen maatschappelijk be-
lang (winstbestemmingseis). Dit geldt ook ten aanzien van een even-
tueel batig saldo bij liquidatie. Het wel of niet kunnen toepassen van 
deze vrijstelling voor de Vpb is niet afhankelijk gesteld van de rechts-
vorm van de zorginstelling. Voor zorg-bv’s gelden echter nadere voor-
waarden waardoor het voor zorg-bv’s bijna onmogelijk is om de vrij-
stelling te verkrijgen. Die voorwaarden zien vooral op de inrichting van 
de statuten van de bv en de hoedanigheid van aandeelhouders in zo’n 
bv. In de volgende zaak was het de vraag of de in een bv omgezette 
stichting, die voor de omzetting een vrijgestelde status had, na de om-
zetting nog wel voldeed aan de winstbestemmingseis. Rechtbank Den 
Haag besliste dat de zorgvrijstelling niet van toepassing was op de zorg-
bv omdat de (opgebouwde) winstreserves van de zorg-bv ook konden 
worden aangewend voor andere doeleinden dan op grond van de winst-
bestemmingseis van artikel 4 Uitvoeringsbesluit Vpb was bedoeld. 

BV A hoorde tot het ‘Zorg van de zaak’-concern. Het concern ging in 
juli 2014 een samenwerkingsverband aan met een stichting die een 
ziekenhuis exploiteerde, om de samenwerking tussen de medisch 
specialisten van de stichting en de medisch specialisten van BV A te 
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Wbm i.v.m. beperking emissies kolencentrales 31 362 Bij KB

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 35 216 Dag na datum Stb

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35 496 1-1-2023

Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35 523  Dag na datum Stb

Fiscale verzamelwet 2022 35 708  1-1-2022

Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden 35 799 1-1-2024

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies 35819 Bij KB 
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W
et

ge
vi

ng
D

e 
st

an
d 

va
n 

za
ke

n
pe

r 6
 s

ep
te

m
be

r 2
02

1
bevorderen. De stichting was vrijgesteld van Vpb op grond van arti-
kel 5, lid 1, sub c, Wet Vpb. De stichting werd omgezet in een bv (BV 
B) en vormde vanaf 30 december 2014 een fiscale eenheid voor de 
Vpb met BV A. BV A gaf in haar aangifte Vpb 2014 een belastbare 
winst aan van € 874.768 en een belastbaar bedrag van nihil. Zij ging 
er daarbij van uit dat zij en BV B fiscaal gevoegd waren in een fiscale 
eenheid. Ook claimde zij € 3.727 zorgvrijstelling. De inspecteur wei-
gerde de zorgvrijstelling. Vervolgens legde de inspecteur een navor-
deringsaanslag Vpb op naar een belastbare winst van € 878.495 on-
der verrekening van € 874.768 aan verlies uit andere jaren. BV A 
ging in beroep en stelde dat de navorderingsaanslag moest worden 
vernietigd omdat BV B voldeed aan de winstbestemmingseis van ar-
tikel 4 Uitvoeringsbesluit Vpb en verder kon volgens BV A, gelet op 
de wettelijke en statutaire vermogens- en winstbeklemming, even-
tuele winst van BV B alleen worden gebruikt voor een vrijgestelde 
zorginstelling of het algemeen maatschappelijk belang. Als BV B be-
lastingplichtig was, had zij volgens BV A recht op verrekening van 
de winst van BV B met de door haar behaalde voorvoegingsverliezen 
op grond van artikel 5, lid 4, Besluit fiscale eenheid 2003. 

Rechtbank Den Haag besliste dat BV B niet voldeed aan de winst-
bestemmingseis van artikel 4 Uitvoeringsbesluit Vpb en dat de 
zorgvrijstelling niet van toepassing was. Volgens de statuten van 
BV B stond de winst ter vrije beschikking van de AvA en kon alleen 

winst worden uitgekeerd indien en voor zover toegestaan bij of 
krachtens de WTZi of een daarvoor in de plaats komende regeling. 
Hierdoor kon BV B de (opgebouwde) winstreserves aan BV A uitke-
ren, na het beëindigen van haar medische werkzaamheden of als 
winstuitkering mogelijk werd op grond van de WTZi of een daar-
voor in de plaats komende regeling. Hierdoor kon de winst van BV 
B ook worden aangewend voor andere doeleinden dan op grond 
van artikel 4 Uitvoeringsbesluit Vpb was bedoeld. Ook konden de 
regels van de WTZi niet geheel voorkomen dat de winst van een 
zorg-bv werd aangewend voor andere doeleinden dan op grond van 
artikel 4 Uitvoeringsbesluit Vpb was bedoeld. De rechtbank beslis-
te vervolgens dat op grond van een grammaticale uitleg van artikel 
5, lid 4, Besluit fiscale eenheid was met betrekking tot BV B geen 
sprake was van een ‘met ingang van haar oprichting’ gevoegde 
dochtermaatschappij. Noch uit artikel 28a Wet Vpb noch uit de 
wetsgeschiedenis daarvan kon worden afgeleid dat de omzetting 
van een stichting in een bv voor de toepassing van artikel 5, lid 4, 
Besluit fiscale eenheid moest worden aangemerkt als het nieuw 
oprichten van een dochtervennootschap. Daarnaast vond de recht-
bank het in strijd met doel en strekking van artikel 5, lid 4, Besluit 
fiscale eenheid als de winst(en) van BV B zou(den) worden verre-
kend met de voorvoegingsverliezen van BV A. De rechtbank ver-
klaarde het beroep van BV A ongegrond.

	■ Rechtbank Den Haag 1 juli 2021, nr. 20/2017, ECLI:NL:RBDHA:2021:7485
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John Reintjens:

‘ ‘Ik hou van 
grenzen 

verleggen en 
uitdagingen’
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hoek maar vooral over de grote horecaklanten. In 2009 
stapte ik uit de accountantsorganisatie omdat ik eigenlijk 
een wel klaar was met ieder jaar hetzelfde boek en dezelf-
de aangiftes. Ik deed toen al herstructureringen en be-
drijfswaarderingen. In 1998 hebben we toen de advies-
groep Horeca Zuid opgericht. In 2009 gingen we samen 
verder onder de bedrijfsnaam Corporate Finance Zuid 
(CFZ) met daarbinnen de divisie Horeca Advies Zuid. Dit 
is zo gegroeid uit onze contacten in de horeca. Ik denk dat 
we nu in Zuid-Nederland toch wel een beetje marktleider 
zijn voor de horecasector. En dan gaat het niet alleen over 
de makelaardij maar ook over bedrijfswaarderingen. Ik 
heb nog een studie business valuation gedaan. Al geruime 
tijd doe ik bedrijfswaarderingen voor ondernemers, maar 
ook opdrachten voor gemeentes en provincies. Mijn 
werkzaamheden zijn heel breed. In de horeca begeleiden 
we de grotere bedrijven; wij doen ook haalbaarheidsstu-
dies en conceptontwikkeling. Ik begeleid zelf hotels en 
hotelketens, dat is een deskundigheid die wij erbij hebben 
gekregen. Het is dus allemaal zo ontstaan uit het verle-
den. Naast de horeca werk ik ook voor advocatenkantoren 
in de regio,  voor zaken waar ruzies, echtscheidingen of 
splitsingen zijn, of overnames geregeld moeten worden. 
En ik werk voor grote landelijke accountantsorganisaties 
bij M&A vraagstukken en ondersteuning.’

Bij horeca denk je nu ook al snel aan corona. Heeft de 
pandemie invloed op je werk ?
‘Hebben jullie nu nog wel iets te doen in de horeca? Die vraag 
krijgen we iedere dag. Maar we hebben steeds meer te 
doen. Naast het begeleiden van bedrijven met de coro-
nasteun, hebben wij vorig jaar en dit jaar enorm veel be-
drijven verkocht. De laatste maanden belden of schoven 
hier dagelijkse mensen aan die dus zes maanden of lan-
ger thuis zaten en nu zeggen ‘we zijn er eigenlijk wel 
klaar mee en we willen gaan verkopen.’ En dan komen 
nu de effecten van de overstromingen in deze regio er 
nog bij. We hebben nu wekelijks afspraken op locaties 
van ondernemers die hun zaak willen verkopen.’

Fiscalist en organisatieadviseur John Reintjens 
RB rolde via zijn vader het fiscale vak in. ‘Mijn 
vader was een beroepsgek, hij was heel fanatiek, 
hij ging naar alle bijeenkomsten en vergaderin-

gen in het land van het CB (College Belastingadviseurs) 
en ik ging dan ook wel eens mee. Ik ben in 1984 bij mijn 
vader op kantoor begonnen en in 1993 nam ik de zaak van 
mijn vader over.’ 
John was overigens een aantal jaren actief in het bestuur 
van het CB; hij bereidde de fusie met de NFB (Neder-
landse Federatie van Belastingadviseurs) mee voor waar-
na beide organisaties in 2011 verder gingen als het Regis-
ter Belastingadviseurs (RB). 

Hoe omschrijf je jezelf? 
‘Ik ben net zestig jaar geworden, dus ik ben nog een jonge 
ondernemer, zeg ik altijd, ha, ha. Ik woon in Maastricht, 
ben getrouwd, vader van twee zonen, en twee kleinkin-
deren; ik verkeer dus in een gezegende situatie. Mijn hob-
by’s: ik doe veel aan sport, ben een enthousiast bergbe-
klimmer. Volgend jaar willen we met een groepje naar 
Mount Everest. Dan gaan we daar vanaf Basecamp één of 
twee bergtoppen doen. Dat is al een paar keer uitgesteld. 
We trainen daar al jaren voor. We gaan elke jaar met een 
paar man uit het Maastrichtse klimmen in Italië of Oos-
tenrijk, dat is een traditie geworden. Klimmen is een heel 
leuke sport. Ik hou van grenzen verleggen en uitdagin-
gen. Dat motto geldt voor mij ook als ondernemer.’

Eén van jouw specialismen is de horecamakelaardij. Hoe 
ben je in de horecabranche verzeild geraakt? 
‘Ik ben van huis uit bouwkundige, afgestudeerd in 1983. 
In die sector was destijds geen werk te krijgen. In die tijd 
luisterde ik naar het advies van mijn vader om me om te 
scholen, toen ben ik belastingrecht gaan doen. In 1993 
nam ik zijn kantoor over. Dat kantoor waar toen vijf per-
sonen werkten, heb ik uitgebouwd naar een internationa-
le accountant- en belastingadviespraktijk met 85 men-
sen. Ik ontmoette toen mijn huidige compagnon, die op 
dat moment accountmanager bij Heineken was. Hij klop-
te vaker bij ons kantoor aan omdat wij al een zekere des-
kundigheid hadden op horecagebied. We spraken de taal 
van de horeca en dat is steeds verder doorontwikkeld naar 
een heel specifieke deskundigheid. Wij deden in de ac-
countantsorganisatie enorm veel bij horecabedrijven. En 
dan hebben we het niet over de kleine cafeetjes op de 

In de serie Het Kantoor komen leden van het 
Register Belastingadviseurs met een bijzondere 

expertise of werkplek aan het woord.

Als mede-eigenaar van drie bedrijven kunnen we John Reintjes RB uit Maastricht 
gerust een veelzijdige ondernemer noemen. Hij richt zich met verschillende - 
vernieuwende - concepten op de hospitality-branche. ‘Mijn grootste passie is om 
bedrijven, start ups en scale ups, te laten groeien door een eigen ontwikkelde 
aanpak van de financiële en organisatorische aspecten.’ 

Door Sandra van den Nieuwenhof | foto’s Raphaël Drent

Kantoor
HET
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ganisatie. Je start bij de mensen, de medewerkers, waar-
na strategie en strakke uitvoering volgt, met een volledi-
ge focus op cash flow management. En daardoor kijk en 
interpreteer je de cijfers anders en ga je meer optimalise-
ren in de balansprestaties. Een voorbeeld is de zoge-
naamde ‘kracht van één’. Dat is heel leuk werken. Vorig 
jaar heb ik een hotelketen door de coronaperiode kun-
nen loodsen met de ‘kracht van één’: door heel simpel 
een taakstelling te maken van (minimaal) één procent 
meer omzet, één procent minder kosten in de hele 
breedte van de onderneming. Zo realiseer je snel en heel 
veel - dat is geen hogere wiskunde - en zo krijg je een ho-
gere cash flow en dus een gezonder bedrijf.’ 

Waar werk je nu het meeste aan? Horeca Advies Zuid of 
Corporate Finance Zuid?
‘Ik denk dat de meeste tijd wel naar de horecadivisie Hore-
ca Advies Zuid gaat. Zeventig procent van mijn tijd is gere-
lateerd aan horeca en dertig procent zit in andere zaken. 
Daarnaast zijn we bezig met ons bedrijf Oriso Hospitali-
ty Lease. Dit bedrijf helpt bij het ontwerp, de verbou-
wing en financiering van hotelkamers. We werken met 
een leaseconcept, dat is een heel ander concept dan het 
bancaire financieren.’ 

Je kunt een investering in een horecazaak of een hotel 
leasen?
‘Ja, zoals je een auto leaset. We doen dat veel in de hotel-
wereld, bijvoorbeeld wanneer hotels hun kamers moe-
ten upgraden en dan de financiering daarvoor niet rond 
krijgen. Dan bieden wij financiering aan op basis van een 
leaseconcept. In de hospitality-branche zie je nu allerlei 
nieuwe bewegingen ontstaan. Zo worden hotelkamers 
te koop aangeboden, net zoals vakantiehuisjes in een 
park. Een trend in Limburg is dat investeerders uit het 
Noorden of Duitsland boerderijen en hoeves opkopen en 
die transformeren tot zorginstellingen.’ 

Zijn er in de hospitality-sector nog specifieke 
interessante fiscale aspecten te benoemen?
‘Niet direct. Fiscaal spelen met name de opvolgingsfaci-
liteiten. Eén specifiek ding is de btw, het hoge en lage ta-
rief. Daar zie je nog wel eens dat dat niet goed wordt toe-
gepast. Er leven ook discussies over bijvoorbeeld de 
mixdrankjes: is dat hoog of laag tarief? Of moet dat ge-
splitst worden: gin (hoog tarief ) en tonic (laag tarief). 
Verder heb je vanuit de fiscus te maken met een theore-
tische omzetberekening als controlemiddel.’

Wat zijn je plannen voor de nabije toekomst?  
Waar sta je over vijf jaar? 
‘We willen onze horecatak verder uitbouwen en ons lease-
concept landelijk en internationaal op de kaart zetten. Ver-
der timmeren we flink aan de weg met onze participatie in 
ECO Wheat-Collection, een bedrijf dat plasticvervangende 
producten ontwikkelt voor de hospitality-sector, zoals be-
stek op basis van stro of rietjes van stro. Luchtvaartmaat-
schappijen en enkele grote fastfoodketens hebben ons ge-
vonden. Dat gaat nu heel hard.’  <<<

Je doet veel meer dan alleen fiscale aspecten, je pakt ook 
bedrijfsmatige en organisatorische vraagstukken aan. 
‘Ja, dat klopt. Ik doe ook veel aan optimalisatie van be-
drijven en scaling-up begeleiding, dat is in Nederland 
binnen de accountancy wel een vreemde eend in de bijt. 
Bij bedrijfswaardering en verkoop speelt dan de vraag: 
wat doen we? Nu verkopen? Of draaien we samen nog 
een jaar of twee jaar aan de knoppen en gaan we het be-
drijf naar een hoger niveau tillen en dan verkopen?’

Dat klinkt interessant. Hoe ben je daarop gekomen? 
‘Daar ben ik een keertje tegen aangelopen. Mijn interes-
se ligt bij het management in zijn algemeenheid van be-
drijven; hoe kun je een bedrijf sneller laten groeien? En 
dan niet op basis van de traditionele accountantspraktijk 
door alleen de maand- en kwartaalcijfers te bespreken. 
Die drive heb ik altijd al gehad. Ik ben een jaar of drie ge-
leden in contact gekomen met een instituut waar ik een 
opleiding in die richting heb gedaan. Het is dankbaar 
werk en een totaal andere aanpak. Ik kan mijn RB-colle-
ga’s aanraden om dat ook te doen.’ 

Waarom raad je je RB-collega’s aan om zich ook in sca-
ling-up begeleiding te verdiepen? 
‘Ik kom nog altijd veel bij collega’s op kantoren. Dat deed 
ik voorheen ook als auditor binnen het RB, waar ik vorig 
jaar mee gestopt ben. Ik zie veel kantoren nog op de tra-
ditionele manier werken. Die komen straks in de proble-
men want veel werkzaamheden worden straks volledig 
geautomatiseerd. Ik zie vaak dat men zich niet richt op 
verbreding, op anders denken in de adviespraktijk.’ 

Op welke manier is jouw aanpak anders? 
‘Het is een andere benadering van de cijfers, mens en or-

Het kantoorn n n

‘Je kunt een investering in een horecazaak of 
een hotel leasen, net zoals een auto’



43oktober 2021 | nummer 5 | Het Register

Verenigingsnieuws
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In de zomermaanden is onderzoek gedaan naar de mening en behoefte van leden van het Register Belasting-
adviseurs (RB) als het gaat om PE. Op de vragenlijst reageerden 2.100 leden; een hoge respons. Wat leverde 
dat op en hoe gaat het RB verder met wat de leden aangegeven hebben? Willem Faassen, portefeuillehouder 
kwaliteit en portefeuillehouder opleidingen (samen met collega-bestuurslid Chantal Moelands) en beleids-
adviseur onderwijs Peter Goossens krijgen het woord.

Willem Faassen: ‘Ik ben uitgesproken trots op 
de hoge respons op dit onderzoek. Een enor-
me hoeveelheid leden heeft gereageerd. 
Mensen vinden het een belangrijk onderwerp 
en voelen zich betrokken bij wat de vereni-

ging rond opleidingen en permanente educa-
tie aanbiedt en ontwikkelt. Interessant is ook 
de verdeling binnen de groep respondenten: 
zelfstandigen, leden werkzaam bij kleine, 
middelgrote en grote kantoren hebben in een 

vergelijkbare mate gereageerd. Met dit geluid, 
uit alle hoeken en gaten van de vereniging, 
krijgen wij als bestuur en bureau een stevige 
bodem voor de aanscherping en doorontwik-
keling van ons PE-aanbod.’

Leden spreken zich uit over hun 
Permanente Educatie (PE)

Bestuur en directie 

	n De meerderheid van de respondenten (ca. 60%) heeft geen 
behoefte aan een PE-abonnement.

	n Meer dan 70% van de leden gaat mee in het idee gratis 
verenigingsbijeenkomsten los te laten en daarvoor in de plaats 
te werken met vouchers. 

	n 41% van de leden geeft aan graag meer diversiteit in het PE-
aanbod te willen zien; 56% hecht aan verdieping en 57% wil 
graag meer ruimte voor actualiteit.

	n Twee derde van de respondenten vindt het belangrijk dat het 
aanbod meer doelgroepgericht wordt ingestoken; drie kwart is 
positief over de leerlijnen.

	n Het webinar blijft, bijna 87% van de leden vindt dat belangrijk; 
tegelijkertijd heeft 67% voorkeur voor de leervorm ‘cursus of 
training op locatie’.

	n Verreweg de meeste leden (81%) willen graag bij fysieke 
bijeenkomsten in de regio aanwezig zijn; het tijdvak 16.00-
20.00 uur heeft dan voor bijna de helft van de respondenten de 
voorkeur.

	n Bijna 68% van de respondenten geeft ook aan elders betaalde 
PE-cursussen te volgen.

	n 93% van de leden vindt het volkomen terecht dat er voor 2022 
(voor het eerst) een PE-onderwerp, namelijk Tax & Technology, 
verplicht wordt gesteld.

	n De kwaliteit van het gratis verenigingsaanbod is goed genoeg 
stelt 84% van de leden; de overigen vinden deze cursussen te 
algemeen.

	n 79% van de respondenten is niet voor een eindtoets; men 
vindt die schools en stressvol en ziet geen toegevoegde waarde.

2101 leden namen deel aan het onderzoek;  
daarvan is:
	n 23,7% werkzaam als zelfstandig belastingadviseur
	n 28,7% werkzaam bij een klein kantoor  

(minder dan 10 medewerkers)
	n 23,4 % werkzaam bij een middelgroot kantoor  

(10-50 medewerkers)
	n 24,2% werkzaam bij een groot kantoor  

(50->100 medewerkers)

69,2% van de respondenten is niet aangesloten 
bij een andere beroepsorganisatie. 

werkzaam  
bij een klein 

kantoor

werkzaam bij 
een middel-

groot kantoor

werkzaam 
bij een groot 

kantoor

werkzaam  
als zelfstan-

dig belasting-
adviseur

Uitkomsten ledenonderzoek PE in het kort
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Peter Goossens (links) en Willem Faassen (Foto: Raphaël Drent)

Flexibiliteit, ook met  
een PE-abonnement
60% van de leden geeft aan geen behoef-
te te hebben aan een PE-abonnement. ’Dat 
hebben we heel serieus te nemen. Wat ik 
opvallend vind aan deze uitslag is dat 
veelal als reden ‘minder flexibiliteit’ wordt 

genoemd. Als ik dat lees moet ik constate-
ren dat we als bureau en bestuur onze 
bedoeling met abonnementen beter uit-
een moeten zetten. Want het draait juist 
om het bieden van meer speelruimte. Met 
een abonnement is er één afwegingsmo-
ment; dat ontzorgt en geeft duidelijkheid, 

ook in termen van budget. De werknemer 
en de werkgever weten waar ze aan toe 
zijn. De werkgever weet hoeveel oplei-
dingskosten voor het komend jaar aan de 
orde zijn; de werknemer hoeft zich niet 
steeds af te vragen ‘is er wel budget?’. Ver-
volgens ga je invullen. Wat past bij de per-
soon in kwestie op dit moment in zijn of 
haar carrière?’, aldus Peter Goossens.

Willem Faassen vult aan: ‘Ook voor mij is 
de flexibiliteit waarover de leden het heb-
ben heel belangrijk. Ik ben 30 jaar werk-
zaam in het vak. Kort geleden heb ik beslo-
ten de vennootschapsbelasting weer eens 
goed onder de loep te nemen en dan kies 
ik voor een module uit de leerlijn over dat 
onderwerp. Daarvoor kun je je abonne-

Er zijn ongetwijfeld goede redenen om 
onderwijs af te nemen bij andere aanbieders 
dan het RB, maar als echte fan van PSV ga je 
toch ook niet trainen bij Willem II?
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ment inzetten. Maar ook het volgen van 
een specifieke cursus of e-learning is een 
mogelijkheid. 

In het kader van deze discussie wil ik toch 
ook de commerciële positie van de vereni-
ging benoemen. We hebben al lang gele-
den gezamenlijk het belang van een eigen 
opleiding/PE-aanbod benoemd. Dat 
belang hangt onder meer samen met onze 
unieke positie: we kunnen de combinatie 
van kennis over de fiscaliteit én kennis van 
het mkb bieden. Op onderdelen zijn er 
andere aanbieders, maar wij kunnen onze 
gecombineerde kennis (en ervaring) uit-
nutten. En dat betekent ook dat we een 
-belangrijk- deel van het onderwijsbudget 
naar de vereniging willen halen. Om een 

steeds beter -modulair, modern en op 
maat- onderwijsaanbod neer te zetten. Als 
we die ambitie met elkaar hebben geeft 
het te denken dat bijna twee derde van de 
leden ook elders betaald onderwijs 
afneemt.’

Vouchers
70% van de leden is voor het loslaten van 
gratis bijeenkomsten en gaat voor het idee 
van de vouchers. Dat is een grote meer-
derheid en daar zijn we heel blij mee, 
geeft Peter Goossens aan. Volgens Willem 
Faassen bieden de grote, gratis bijeenkom-
sten vooral algemene informatie in een 
hoorcollege-achtige opzet. Dat is logisch, 
voor een LSB zoek je naar de grootste 
gemene deler. ‘Maar als je een fiscalist na 
afloop een eerlijke reactie vraagt op de 
stelling ‘Ik heb een paar nieuwe details 
gehoord, maar in grote lijnen wist ik al 
waar het om draait’ denk ik dat je veel 
bevestigende antwoorden krijgt. Het wer-
ken met vouchers past bij de wens van 
steeds meer leden om gerichter te scho-
len, uit het onderwijsaanbod te selecteren 
wat daadwerkelijk past. 

Regio
Daarnaast is er natuurlijk de behoefte om 
collega’s te treffen, te netwerken. Daarom 
gaan we, conform de wens van (ruim 80% 
van) de leden, in de nabije toekomst meer 
in de regio organiseren. Dat sluit overigens 
ook heel goed aan bij de transitie die we 
als vereniging doormaken. In toenemende 
mate zal het delen van kennis en ervaring 
gaan verlopen via netwerken. Netwerken 
van een bepaalde doelgroep, in een 
bepaalde vorm (bijvoorbeeld community’s) 

en in een bepaald gebied. En bij dat laat-
ste type netwerken kijken we met name 
naar het tijdvenster 16.00-20.00 uur’, 
aldus de portefeuillehouder.

Verbreding - verdieping - 
actualiteit
Peter Goossens merkt op dat de cijfers met 
betrekking tot deze issues allemaal schom-
melen rond de 50%. Dat laat zien dat de 
leden er heel verschillend over denken. 
‘Als ik, vanuit mijn ervaring en kijkend naar 
de evaluaties van de verdiepende PE-cur-
sussen, daarop reflecteer komt een univer-
seel en vast voor alle leden herkenbaar 
punt in beeld. Iedereen ergert zich in de 
situatie waarin basale vragen worden 
gesteld in een cursus gericht op verdie-
ping. Dat is niet alleen begrijpelijk maar 
ook terecht. De vraag is hoe je daarmee 
om gaat.

Vanuit het bureau zijn we hierover met de 
portefeuillehouders uit het bestuur in 
gesprek. Er lijkt zich een onderscheid te 
gaan aftekenen. We willen toe naar een 
gelaagd onderwijsaanbod: actualiteit (een 
snel georganiseerde en ontwikkelde cur-
sus of webinar met algemene informatie 
over een onderwerp dat speelt), basis, ver-
dieping en masterclass. Daarmee geef je 
helder aan wat leden, maar ook mensen 
van buiten, kunnen verwachten. 

Maar daarmee ben je er niet, er zijn nog 
wat andere aandachtspunten. Willen we 
een korte checklist  gaan hanteren voor 
potentiële deelnemers aan een cursus 
voor gevorderden of een masterclass? Er 
zijn natuurlijk  altijd mensen die hun eigen 

De zaal met 600 leden en vragen van de 
usual suspects op de eerste rij ligt achter 
ons; ik denk dat leden het prettiger vinden 
in een groep van 30 tot 40 mensen echt tot 
uitwisseling en verdieping van kennis en 
ervaring te komen
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kennis overschatten. Een ander aandachts-
punt is de begeleiding door docenten. Als 
zij (door de check vooraf) mogen uitgaan 
van het passende niveau van hun cursis-
ten kunnen ze ‘koers houden’. Dat bete-
kent dat ze niet uitgebreid ingaan op de 
vragensteller die er toch tussendoor is 
geglipt, maar hun blik blijven richten op de 
deelnemers die matchen met (het niveau 
van) de cursus. Dat vergt, naast inhoudelij-
ke kennis, goede onderwijskundige vaar-
digheden. En tenslotte is de verdere ont-

wikkeling van onze eigen afdeling 
onderwijs van belang; de ontwikkeling 
naar een team dat mee kan denken met 
leden en andere afnemers van ons onder-
wijsaanbod om bij de juiste cursus, leerlijn 
of e-learning uit te komen.

Op korte termijn proberen we de niveaus 
van cursussen beter te duiden. Voor wie is 
die bestemd? Voor een junior of een seni-
or of juist voor iemand die vooral in de 
aangiftepraktijk zit? Verder is het team 

onderwijs versterkt met twee student-/
docentbegeleiders en staat er sinds half 
augustus een ervaren manager aan het 
roer. Ook wordt de merkidentiteit van RB 
Onderwijs uitgekristalliseerd. Daarmee 
kunnen we veel meer op maat een aanbod 
doen.’

Geen eindtoets
Ook op de vraag rond een eventuele eind-
toets spreken de leden zich duidelijk uit: 
79% vindt dat geen goed idee. Willem 
Faassen: ‘Ik kan me dat heel goed voorstel-
len, sterker nog: ik behoor tot die groep. 
Ondanks het feit dat ook ik de voorbeel-
den ken van collega’s die achter in de zaal 
tijdens een cursus hun mail bewerken, is 
dit voor mij vooralsnog geen optie. We 
werken aan verbetering van ons aanbod: 
meer op maat, actueler, verdiepend, inter-
actief en begeleid door goede docenten. 
Daar heb ik vertrouwen in als het gaat om 
de kwaliteit.

Tegelijkertijd speelt er iets anders. Als 
beroepsvereniging van belastingadviseurs 
werkzaam voor het mkb hebben we ons 
-uiteraard met instemming van de leden- 
stevig gepositioneerd rond het thema 
regulering van het beroep. Daarop zijn 
positieve reacties gekomen. De relevante 
buitenwereld begrijpt dat wij op dit punt 
zelf een voorstel doen, namelijk werken 
met een beconnummer waaraan kwali-
teitscriteria zijn verbonden. Criteria waar-
aan onze leden voldoen omdat ze via het 
lidmaatschap (tuchtrechtelijk) toetsbaar 
zijn en omdat ze hun vak bijhouden. 

Het gevolg hiervan is niet alleen dat de 
kwaliteit van het onderwijs goed moet zijn 
maar ook dat die objectiveerbaar is. Op dit 
moment is de enige die stelt dat het 
onderwijsaanbod van het RB goed is het 
RB zelf. De slager keurt z’n eigen vlees. En 
daarmee lopen we een risico. Dus denken 
we na  over alternatieven voor een eind-
toets, die overigens door belangrijke 
beroepsgroepen zoals de medisch specia-
listen wel wordt gehanteerd. Je zou het 
niveau van het onderwijs bijvoorbeeld 
regelmatig door een kundige, externe par-
tij kunnen laten beoordelen. Misschien zijn 
er nog andere mogelijkheden; dat gaan we 
verder onderzoeken.’

Omdat we zelf de regie nemen rond de 
regulering van het beroep moeten we 
toetsbaar zijn als het gaat om de kwaliteit 
van ons onderwijsaanbod
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   Bestuur Studiekring Amsterdam: 

‘ Voorafgaand aan studiebijeenkomst  
organiseren we ‘een broodje fiscaal’, een 
vragenuurtje voor en door deelnemers’
Wanneer en waarom is deze studiekring opgericht? 
‘Er was voorheen sprake van een vereniging van FB’ers en volgens 
ons oudste lid zitten we al vanaf begin van de jaren tachtig in 
Haarlem. Daarvoor kwamen we samen in Amsterdam, dat moet al 
vanaf de jaren zestig zijn geweest. Kortom, we bestaan al meer 
dan vijftig jaar. Vanaf 5 september 2005, organiseren wij nu als 
stichting de studiekringbijeenkomsten voor leden van het Regis-
ter Belastingadviseurs.’

Wat zijn zoal de activiteiten van de studiekring? 
‘Wij organiseren negen keer per jaar op de tweede dinsdag van 
de maand een studieavond met een gastspreker. Dit is onder nor-
male omstandigheden, waarbij er geen specifieke coronamaatre-
gelen gelden. De onderwerpen variëren van alle belastingsoorten 
tot huwelijksvermogensrecht en spelen in op de actualiteit van 
dat moment. Daarnaast is voorafgaand aan de avond de mogelijk-
heid om deel te nemen aan het ‘broodje fiscaal’. Dat is een vra-
genuurtje waarin iedereen zijn of haar vraag kan stellen en de 
aanwezigen hun visie geven of ervaring delen.’

Waar worden de bijeenkomsten doorgaans gehouden? 
‘De bijeenkomsten worden vanaf september dit jaar gehouden bij 
Hotel De Zoete Inval in Haarlemmerliede. Het afgelopen jaar/ 
anderhalf jaar hebben wij in samenwerking met de andere studie-
kringen de bijeenkomsten online georganiseerd. Vanaf september 
proberen we de bijeenkomsten weer fysiek te organiseren.’

Worden de bijeenkomsten goed bezocht? 
‘Gemiddeld komen er vijftig tot zeventig mensen.’ 

Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst? 
‘We willen de draad weer oppakken en fysieke bijeenkomsten 
organiseren. Er gaat toch niets boven echt (oog)contact.’ 

Tips voor andere studiekringen? 
‘We hebben geen specifieke tips voor andere studiekringen; 
iedereen doet het op zijn eigen manier en dat werkt prima.’

Waarin onderscheidt zich deze studiekring?
‘We zijn een relatief kleine studiekring, waardoor vele kringleden 
elkaar kennen. Dat heeft ertoe geleid dat we voorafgaand aan de 
eigenlijke studiekringbijeenkomst een ‘broodje fiscaal’ organise-
ren, met ongeveer 25 deelnemers. Daarbij komen praktijkvragen 
naar voren die spelen bij de deelnemers van de kring en kunnen 
de collega’s van de kring hun (fiscale) licht daarop laten schijnen.’

V.l.n.r. Nicole Geurs, Jan de Hoop en Deborah van Woudenberg   
(foto Raphaël Drent)

Binnen het Register Belastingadviseurs (RB) zijn verspreid over het land 
diverse studiekringen actief. In een serie artikelen komen de besturen 
van de verschillende studiekringen aan het woord. In deze aflevering is 
- als laatste - Studiekring Amsterdam aan de beurt.

Stichting RB Studiekring Amsterdam
	n Aantal deelnemers: circa 125
	n Opgericht: 5 september 2005, voorgeschiedenis gaat 

terug tot jaren zestig vorige eeuw 
	n Gebied: Amsterdam en omstreken 
	n Aantal bijeenkomsten: 9 bijeenkomsten per jaar
	n Locatie: Hotel De Zoete Inval in Haarlemmerliede
	n Bestuur: Deborah van Woudenberg, voorzitter, Nicole 

Geurs, secretaris en Jan de Hoop, penningmeester 

Studiekringen 

Hoe gaat de samenwerking tussen de bestuursleden? 
‘We hebben de taken onderling goed verdeeld. Eén keer per jaar 
evalueren wij met elkaar en plannen wij het nieuwe seizoen. Ver-
der mailen en bellen wij.’ 

Hoelang werken jullie al samen? 
‘Vanaf augustus 2015.’

Hoe vaak vergadert het bestuur? 
‘Formeel vergaderen we één keer per jaar, waarbij we bespreken 
welke onderwerpen we willen behandelen en welke sprekers we 
daarvoor willen uitnodigen en vervolgens overleggen we iedere 
maand voorafgaand aan de studiekringbijeenkomst.’
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Fiscaal strafrecht

Eenieder aan wie vragen worden gesteld die van belang kunnen zijn voor 
de belastingheffing te zijnen aanzien is gehouden daarop te responderen.1 
Het verwijtbaar niet, onjuist of onvolledig antwoorden op vragen van de in-
specteur kan leiden tot een fiscale overtreding of zelfs misdrijf met moge-
lijk fikse straffen tot gevolg.2 

In het kader van de fiscale informatiever-
plichting mag een inspecteur alleen vra-
gen naar de feiten. Als een cliënt zijn advi-
seur verzoekt de beantwoording van 
vragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
een ingediende aangifte, ter hand te 
nemen zal een adviseur wellicht geneigd 
zijn de reactie met fiscale bril op te schrij-
ven. Daarmee is op zich niks mis, zolang 
met die fiscale inkleuring de feiten geen 
geweld worden aangedaan. De inspecteur 
pleegt immers het adagium te hanteren 
‘geef mij de feiten dan geef ik u het recht’.

Zo ook in een recente zaak waarin de 
beantwoording van een vragenbrief fiscaal 
geladen was en het OM zich op het stand-
punt stelde dat daarmee bewust een 
onjuiste voorstelling van de feitelijke gang 
van zaken werd gegeven. Dit verwijt mond-
de voor het belastingadvieskantoor uitein-
delijk uit in een transactie, inhoudend de 
betaling van een geldboete.

Sepot
Onderdeel van de berichtgeving van het 
OM hierover was dat door het kantoor 
jegens de twee betrokken belastingadvi-
seurs inmiddels interne maatregelen 
waren genomen.3 Dat was voor het OM 
kennelijk een van de redenen om de straf-
zaken tegen de twee (voorwaardelijk) te 
seponeren. De andere reden was dat het 

OM de Belastingdienst had verzocht te 
onderzoeken of tegen hen een tuchtklacht 
kan worden ingediend. In de woorden van 
het OM was daarmee ‘een voldoende stevig 
signaal gegeven en voldoende leedtoevoe-
ging voor deze betrokkenen bewerkstelligd.’
Op grond van artikel 167, tweede lid Wet-
boek van Strafvordering kan het OM afzien 
van vervolging. In de recent gewijzigde 
‘Aanwijzing sepot en gebruik sepotgron-
den’ is het beleid dienaangaande neerge-
legd.4 Vermoedelijk is in de zaken van de 
adviseurs gebruikgemaakt van sepotgrond 
20 ‘ander dan strafrechtelijk ingrijpen pre-
valeert’. Blijkens de toelichting wordt dan 
gedoeld op bijvoorbeeld het tuchtrecht als 
‘semi-strafrechtelijke’ afdoening. Een der-
gelijk sepot betreft een beleidssepot het-
geen inhoudt dat het OM meent dat een 
succesvolle vervolging technisch haalbaar 
zou zijn, maar op gronden aan het alge-
meen belang ontleend (verdere) vervol-
ging onwenselijk is.

Tuchtklacht
Dat het OM deze opdracht heeft gegeven 
zal verband hebben gehouden met het feit 
dat het ingevolge het ‘Reglement Tuchtza-
ken’5 de D-G van de Belastingdienst tot het 
rijtje van klagers behoort. Indien de Belas-
tingdienst evenwel zou hebben gemeend 
dat klagen over de handelwijze van de 
twee adviseurs geïndiceerd was, mag 
eigenlijk worden verwacht dat die beslis-
sing zelfstandig zou worden genomen en 
niet vele jaren later na een vingerwijzing 
van een ketenpartner.6 

Leedtoevoeging
Met de interne consequenties én mogelijk 
een tuchtrechtelijke maatregel vanuit de 
beroepsgroep meent het OM dus dat spra-
ke is van voldoende leedtoevoeging om 
de zaken te seponeren. Ondanks het feit 

dat ingevolge het eerste artikel van het 
‘Reglement Beroepsuitoefening RB’ een 
(voorwaardelijk) sepot niet behoeft te wor-
den gemeld aan het bestuur leidt deze 
afdoeningswijze wel tot een aantekening 
in de justitiële documentatie.7 Dit kan bij-
voorbeeld gevolgen hebben bij het aan-
vragen van een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) waarbij de justitiële documentatie 
wordt geraadpleegd. In zoverre behoort de 
kwestie op beide fronten toch nog niet 
echt tot het verleden van betrokkenen 
anders dan het persbericht doet geloven.

1 Artikel 47 AWR.
2 Artikel 68, lid 1 onder a, jo 69, lid 1 AWR.
3 https://www.om.nl/documenten/publicaties/

fp-hoge-transacties/feitenrelaas/map/feiten-
relaas-gourmande.

4 Stcrt. 2020, 62570.
5 Van de NOB, idem in het ‘Reglement Tucht-

rechtspraak RB’.
6 Artikel 6.2 en 6.4 Reglement Tuchtrecht-

spraak – een klacht dient te worden inge-
diend binnen een jaar na de dag waarop de 
klager heeft kennisgenomen of redelijkerwijs 
kennis heeft kunnen nemen van het hande-
len of nalaten.

7 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, 
Stb. 2021, 268.

Tuchtrecht als semi-strafrecht

Door: mr. Anneke Nuyens
De Bont Advocaten

Een (voorwaardelijk) 
sepot leidt wel tot  
een aantekening  

in de justitiële 
documentatie
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Uit onderzoek van het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat blijkt dat bedrijven 
ook na de coronacrisis fors willen inzetten 
op thuiswerken. Een goed moment om 
belangrijke onderdelen van het thuiswerk-
beleid zoals de thuiswerkregeling en de 
thuiswerkovereenkomst te behandelen. 
Daarnaast is op 27 januari 2021 het wets-
voorstel Wet werken waar je wilt1 ingediend 
bij de Tweede Kamer. 

Thuiswerkregeling
De afspraken over het thuiswerken van 
werknemers worden door de werkgever 
vastgelegd in de vorm van een thuiswerkre-
geling. Op basis van de thuiswerkregeling 
kan een verzoek van de werknemer om thuis 
te werken worden beoordeeld. In de thuis-
werkregeling worden zaken geregeld als de 
voorwaarden voor thuis te werken, procedu-
re voor het indienen van een verzoek voor 
thuis te werken, kostenvergoedingen, voor-
zieningen en inrichting thuiswerkplek.

Thuiswerkovereenkomst
Door middel van een thuiswerkovereen-
komst (aanvulling op de arbeidsovereen-
komst) kan een werkgever met de individu-
ele werknemers afspraken maken over het 
thuiswerken. Belangrijke onderwerpen die 
in een thuiswerkovereenkomst2 moeten 
voorkomen: 
	n Looptijd van de thuiswerkovereenkomst; 
	n De omvang van het thuiswerken; 
	n De verplichtingen die de werknemer 

heeft wanneer hij thuiswerkt; 
	n Afspraken over de materialen en appara-

tuur; 
	n Eventuele thuiswerkvergoeding; 
	n Regels omtrent beveiliging en privacy. 

Arbo
Ook als werknemers thuiswerken, moet de 
werkgever zorgen voor goede en veilige 
arbeidsomstandigheden voor zijn werkne-

Model onder de aandacht: 
thuiswerkregeling

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft samen met Bol Juristen een databank met juridische modelovereen-
komsten ontwikkeld toegespitst op het privaatrecht. RB-leden kunnen de juridische modellen gebruiken in de 
fiscale adviespraktijk. In elk nummer van Het Register lichten we een (interessant aspect van een) model toe of 
behandelen wij een actualiteit. 

mers. Zo moet de werkgever zorgen voor 
een gezonde en veilige werkplek voor de 
werknemer en voor een inrichting van de 
werkplek die aan de persoonlijke eigen-
schappen van de werknemer is aangepast. 

Ondernemingsraad 
Een aantal onderwerpen in de thuiswerkre-
geling kan onder het instemmings- of 
adviesrecht van de ondernemingsraad val-
len. Zo zijn onder meer verplichtingen ten 
aanzien van de Arbowetgeving instem-
mingsplichtig, zoals een arbeids- en rusttij-
denregeling waarin bijvoorbeeld wordt 
bepaald dat de werktijden flexibeler zijn bij 
thuiswerken. 
Het adviesrecht geldt onder andere voor 
investeringen die de werkgever doet om de 
thuiswerkplekken te faciliteren. Het is daar-
om van belang om de ondernemingsraad 
tijdig in het proces te betrekken. 

Wetsvoorstel Wet werken waar 
je wilt
Het wetsvoorstel Werken waar je wilt moet 
ervoor zorgen dat het recht op aanpassing 
van de arbeidsplaats goed in de wet veran-
kerd wordt. 

Op grond van de huidige Wet flexibel werken 
(Wfw) kunnen werknemers een verzoek 
indienen bij hun werkgever tot wijziging van 
de arbeidsduur, werktijd en/of arbeidsplaats. 
De werkgever mag een dergelijk verzoek 
alleen afwijzen als sprake is van ‘zwaarwe-
gende bedrijfs- of dienstbelangen’. Op dit 
moment kan een verzoek van de werknemer 
tot aanpassing van de arbeidsplaats door de 
werkgever nog op iedere grond worden afge-
wezen. Met de nieuwe wet krijgt de werkne-
mer feitelijk een grotere stem in het bepalen 
van de arbeidsplaats. Een verzoek tot thuis-
werken mag dan alleen door de werkgever 
worden afgewezen als sprake is van zwaar-
wegende bedrijfs- of dienstbelangen. 

Vakinformatie | Model onder de aandacht 

Je vindt de juridische modellenbank op het 
Fiscaal Kennisplatform (RB.nl). Bij korte vra-
gen over het gebruik van of de behoefte aan 
uitleg over de juridische modellen kun je 
gratis gebruikmaken van de Juridische Help-
desk van Bol Juristen. Zij zijn bereikbaar per 
e-mail via juristen@boljuristen.nl of telefo-
nisch op 088-1211211.

De nieuwe wet geldt niet voor werkgevers 
met minder dan tien werknemers. Afwijken 
van de regeling is mogelijk per cao. Als er 
geen cao van toepassing is of de cao bevat 
geen relevante bepaling over de arbeids-
plaats, kan de werkgever voor een periode 
van maximaal vijf jaar van deze regeling 
afwijken mits de ondernemingsraad of per-
soneelsvertegenwoordiging daarmee 
schriftelijk heeft ingestemd. 

Wanneer dit wetsvoorstel door de Eerste en 
Tweede Kamer wordt aangenomen, kan dit 
een flinke wijziging van het thuiswerken 
veroorzaken. Werkgevers kunnen nu al zor-
gen voor een goed thuiswerkbeleid om dis-
cussies met werknemers te voorkomen. 

1 Kamerstuk 35714
2 De werkgever kan ook in de thuiswerkover-

eenkomst de thuiswerkregeling van toepas-
sing verklaren, waarin onder andere deze 
onderwerpen zijn vastgelegd. 

Door: 
mr. Joyce de Graaff

Bol Juristen
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Terugmeldplicht UBO-register

Onlangs heb ik een nieuwe cliënt aangenomen. In het kader van het cliëntenonderzoek heb ik de gegevens uit het UBO-
register vergeleken met de informatie die ik zelf over de UBO heb. Deze komen niet overeen. Als ik het goed heb begrepen, 
moet ik dit melden aan de Kamer van Koophandel (KvK). Welke gegevens moet ik aan de KvK verstrekken? 

De zogenoemde ‘terugmeldplicht’ voor Wwft-instellingen aan 
de KvK houdt kort gezegd in dat als je een discrepantie aantreft 
tussen de gegevens in het UBO-register en de gegevens die je 
zelf over de UBO hebt, je dit moet melden aan de KvK.1 

Er is niet wettelijk vastgelegd welke gegevens je ten behoeve 
van de terugmelding aan de KvK moet verstrekken. Hierdoor is 
het op dit moment onduidelijk wat er bij een discrepantie pre-
cies moet worden gemeld. Op de website van de KvK zelf is 
ook onduidelijk wat je precies kunt melden. Deze onduidelijk-
heid zorgt ervoor dat de KvK terugmeldingen niet altijd in 
behandeling kan nemen, omdat er onvoldoende gegevens wor-
den verstrekt. Dit gaat binnenkort veranderen. Er is nieuwe 
wetgeving in de maak, die duidelijk maakt dat je gegevens 
moet verstrekken over:
	n de juridische entiteit of constructie waarop de terugmel-

ding betrekking heeft;
	n om welke UBO(’s) het gaat;
	n wat de discrepantie is.2

Om duidelijk te maken op welke juridische entiteit of construc-
tie de melding betrekking heeft, kun je bijvoorbeeld de KvK-
gegevens van de klant verstrekken. Over de UBO hoef je alleen 
gegevens te verstrekken die in het openbare gedeelte van het 
UBO-register staan (voor- en achternaam, geboortemaand en 
-jaar, nationaliteit, woonland en het belang en de omvang van 
het belang dat een UBO in een organisatie heeft). Gegevens 
van de UBO die in het niet-openbare gedeelte van het register 
staan, zoals een BSN, hoef je niet te verstrekken. Je hebt de 
mogelijkheid om onderliggende stukken mee te sturen, maar 
dit is niet verplicht. 

Als je niet alle vereiste gegevens verstrekt, kan de KvK de 
terugmelding niet in behandeling nemen. Er is materieel dan 
geen sprake van een terugmelding. Het zou voor de hand lig-
gen als de KvK je informeert over de onvolledige terugmelding, 
maar of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is (nog) niet dui-
delijk. Als je in gebreke blijft, kan dat voor Bureau Financieel 
Toezicht mogelijk een reden zijn om te handhaven. 

De nieuwe wetgeving is onderdeel van het wetsvoorstel Imple-
mentatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van 
trusts en soortgelijke juridische constructies.3 Het is nog niet 
duidelijk wanneer dit wetsvoorstel in werking zal treden. 
Omdat het gaat om een verduidelijking van de al bestaande 
terugmeldplicht, lijkt het kabinet er echter van uit te gaan dat 
de verplichte verstrekking van deze gegevens aan de KvK per 
direct ingaat. 

Tot slot een reminder: klanten die op 27 september 2020 al 
waren ingeschreven in de KvK, moeten vóór 27 maart 2022 
hun UBO(‘s) in het UBO-register inschrijven. Wacht hiermee niet 
tot het laatste moment! Rechtsvormen die vanaf 27 september 
2020 nieuw zijn opgericht, moeten direct hun UBO(‘s) in het 
UBO-register inschrijven. Meer informatie over het UBO-regis-
ter is te vinden op de website van de KvK.

1 Artikel 10c Wwft.
2 Artikel 10c lid 5 Wwft (nieuw).
3 Kamerstukken II 2020/2021, 35 819, nr. 7,  

onderdeel C en nr. 2, artikel 26, onderdeel E.

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen op het 
discussieforum van het Fiscaal Kennisplatform. Als RB-lid 
kun je hier discussiëren met andere leden over je fiscale 
praktijk. Leden helpen leden. Je bereikt het discussieforum 
door in te loggen op je account op RB.nl. Daarnaast is er de 
helpdesk van Bureau Vaktechniek. Onze fiscalisten helpen je 
met name door collegiaal te overleggen, te ‘klankborden’ en 
eventueel door te verwijzen naar specialisten. 

Kim van Os LL.M. RB
Bureau Vaktechniek

Vakinformatie | Vraag & antwoord
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Opleiden | PE Uitgelicht

Online aanbod verloopt op 31 december
Het onderwijs is met de toevoeging van leerlijnen en nieuwe thema’s uitgebreider dan 
ooit! Je kunt nu modules afnemen, aan evenementen deelnemen, leerlijnen volgen, 
bundels bestellen of je inschrijven voor een digitale cursus of cursus op locatie. Het 
een volg je direct, het ander plan je in wanneer jou dat het beste uitkomt. Lekker flexi-
bel, maar let daarbij wel op. Niet alles is oneindig terug te kijken.

Zo verlopen de meeste online cursussen per 31 december en ook van de GoodHabitz-
bundel kun je enkel tot deze datum gebruik maken. Dat houdt in dat je nog iets meer 
dan twee maanden de tijd hebt om de volgende check te doen:
	n Heb je nog een webinar tussen je geplande cursussen staan die je nog niet beke-

ken hebt?
	n Staan er nog andere webinars tussen het aanbod, die je graag wil zien?
	n Heb je een GoodHabitz-bundel en heb je alle trainingen die je wilt volgen gevolgd?
	n Heb je nog geen GoodHabitz-bundel, maar wil je eigenlijk nog wel wat vaardig-

heidstrainingen volgen?

Is het antwoord op één of meerdere vragen ja? Zorg dan dat je tijd inplant om de webinars of GoodHabitz-trainingen 
te volgen die jij nog dit jaar wil afronden. Veel studieplezier!

Tax technology nieuw thema  
binnen het onderwijsaanbod
We hebben er als vereniging al vaker over gesproken, tijdens bijvoorbeeld de ALV in januari en juni van dit jaar, maar ook tijdens 
het jubileumevenement RB 2030: tax technology. Het is een belangrijk onderwerp dat alles te maken heeft met ‘klaar zijn voor 
de toekomst’. De ontwikkelingen gaan snel. En bovendien, niet alleen belastingadviseurs verdiepen zich hierin, ook hun klanten 
doen dat. Dat maakt een plek voor dit thema in het onderwijsaanbod noodzakelijk. Vanaf 2022 wordt het zelfs verplicht een aan-
tal PE-punten rond dit onderwerp te behalen. 

Hoe is het onderwijsaanbod uitgebreid?
De aftrap van het nieuwe thema was het LSB webinar Tax & technology, dat op dinsdag 14 september live werd uitgezonden en 
daarna nog terug te kijken was. Bijna 1200 leden keken live mee. Aan het einde van de uitzending werd de livegang van de leer-
lijn ‘Digitale transformatie en tax technology voor de fiscalist’ aangekondigd, die in samenwerking met Wolters Kluwer en I.AMDI-
GITAL is opgezet. 

Deze leerlijn is ontworpen als laagdrempelig e-learningtraject, die jou als fiscalist moet klaarstomen voor de digitale toekomst. 
Aan de hand van tien e-learnings leer je meer over bijvoorbeeld technologische innovaties, cybersecurity, data en ethiek, maar 
ook vooral over hoe je al die technische ontwikkelingen kunt toepassen binnen jouw eigen fiscale adviespraktijk. Een must voor 
elke belastingadviseur dus!

Het blijft echter niet bij deze leerlijn. In samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam en de universiteiten van Tilburg 
en Maastricht wordt binnenkort ook een theoretische leerlijn aangeboden die meer focust op de toegepaste wetenschap rond 
tax technology. Een mooie kans voor adviseurs die al wat meer weten over dit onderwerp, maar ook zeker een mooi vervolg op 
de eerdergenoemde leerlijn.

Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws op dit thema.
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‘Hoe gaat het nu met....?’
Jessica Eijk RB, directeur vestiging Kop of Munt Purmerend
‘Ik startte in februari 2019 met het doorstroomprogramma en heb 
dit in juni 2021 afgerond. Voor het vak omzetbelasting kreeg ik 
een vrijstelling, omdat ik voor de aanvang van dit traject een vier-
daagse cursus had gevolgd bij Marja van den Oetelaar en daarom 
deel mocht nemen aan dat examen.  
 
Ik had al de RBc-opleiding gedaan en wilde in de toekomst ook 
graag mijn RB-titel halen. Toen ik hoorde dat het studietraject 
hiervoor verlengd werd en het alleen met het doorstroompro-
gramma nog in drie jaar gedaan kon worden, hakte ik de knoop 
door om dit te gaan doen. Omdat ik bewust alleenstaande moe-
der ben, wilde ik eigenlijk wachten tot mijn moeder met pensioen 
was en ik zo voldoende opvang had voor mijn kinderen. Dat ik het 
nu nog in een verkorte vorm kon doen, gaf voor mij de doorslag.

 

Ik ben directeur van de vestiging Kop of Munt in Purmerend en 
vind het belangrijk dat ik mijn klanten op fiscaal gebied ook vol-
doende kan adviseren. Dit was voor mij ook een belangrijke 
reden om de opleiding te volgen.

Ik heb het traject in vrij korte tijd doorlopen. Helaas kwam de 
corona-epidemie om de hoek kijken. Dit was best vervelend 
gedurende het studietraject. Eerst waren de colleges live en dat 
was heel prettig. Tijdens de coronaperiode vond dit online plaats 
via Teams, evenals de examens. Het voordeel was dat je geen 
reistijd had maar een nadeel is dat het minder interactief is. Ik 
vind het fijn om te kunnen sparren over de materie.

Het laatste traject van de studie, de scriptie, vond ik wel heel 
zwaar. Ik vind dat je in een heel korte tijd een scriptie moet schrij-
ven en dat geeft veel druk. Er gaat veel tijd in die scriptie zitten. 
Dit heeft mij wel op het randje doen balanceren; dit kwam zeker 
ook door de combinatie met het thuisonderwijs van de kinderen, 
thuiswerken, een kantoor leiden en studeren voor examens die 
ook gewoon doorgaan. Ik begon in december 2020 na het 
akkoord op de probleemstelling en in februari moest het concept 
klaarliggen bij de scriptiebegeleider. Dit is in mijn optiek bijna 
niet haalbaar in combinatie met een fulltime job.

 De lessen en examens naast werken zijn prima te doen, maar ik 
ben ook heel blij dat het er nu op zit en ik weer volop tijd heb 
voor mijn kinderen als ik niet aan het werk ben. Ik vind het oplei-
dingstraject goed qua inhoud en vorm maar voor de scriptie zou 
iets meer tijd dus wel fijn zijn. 
 
Veel onderwerpen van de studie zijn interessant. Ik vond zelf de 
vakken omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbe-
lasting en schenk- en erfbelasting de leukste vakken om te vol-
gen. De juridische vakken zoals vermogens- en ondernemersrecht 
vond ik minder boeiend.

Hoe mijn studie aan de RB Academy mij in mijn dagelijkse praktijk 
ondersteunt? Door de opleiding is mijn kennis verder uitgebreid 
en dat helpt mij bij het adviseren van klanten op fiscaal gebied.’

Geslaagden van de RB Academy aan het woord

Jessica Eijk (foto: Raphaël Drent) 

‘De lessen en examens naast 
werken zijn prima te doen, maar 
ik ben ook heel blij dat het er nu 

op zit en ik weer volop tijd  
heb voor mijn kinderen als ik  

niet aan het werk ben’
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Jong RB

Jong RB is een professioneel netwerk 
voor jonge leden (tot en met 35 jaar) 
van het Register Belastingadviseurs. Er 
worden jaarlijks diverse bijeenkomsten 
georganiseerd waarbij het accent ligt op 
de fiscale actualiteit en je persoonlijke 
ontwikkeling. Ook is er volop gelegen-
heid om te netwerken met andere jonge 
belastingadviseurs.

Vierde jubileumevenement voor Jong RB
Dit jaar bestaat de vereniging Register 
Belastingadviseurs 90 jaar en om dat te 
vieren zijn er diverse jubileumactivitei-
ten gepland. We begonnen in maart met 
het eerste jubileumevenement ‘Fiscale 
stemmen’ en hebben inmiddels nog 
twee succesvolle evenementen achter 
de rug. Na nummer twee (RB 2030) en 
nummer drie (RB Prinsjesdag) wordt het 
vierde jubileumevenement speciaal 
voor Jong RB georganiseerd en ook dit 
wordt weer een evenement om naar uit 
te kijken!

We bespreken de huidige huizenmarkt 
in combinatie met de thuiswerkplek. 
Daarmee spelen we niet alleen in op 
een onderwerp uit het jongerenmani-
fest, namelijk de woningmarkt en de 
moeilijkheden voor jongeren om een 
huis te kopen. We koppelen het ook aan 
de nieuwe manier van werken en hoe je 
deze hybride werkvorm het beste han-
den en voeten geeft. Over deze interes-
sante onderwerpen geven we interes-
sante sprekers het woord en gaan met 
hen in discussie.

Belangrijke informatie over het 
evenement:

	n Datum: 25 november
	n Tijd: 15:30 - 17:00 uur
	n Locatie: Online
	n Kosten: € 0

Aanmelden kan via de website. 

Ook leden ouder dan 35 jaar zijn welkom 
om aan te schuiven. ‘Zien’ we je dan?

Jong RB in gesprek
Jong RB spreekt met verschillende jongerenorganisaties over de stand-
punten uit het manifest. Op die manier zetten we Jong RB verder op de 
kaart, bouwen we aan externe relaties en breiden we de aandacht voor 
het manifest uit. 

Eerder heeft de RB Jongerencommissie 
met input van Jong RB-leden een mani-
fest opgesteld, waarin wordt gepleit voor 
een eenvoudiger en rechtvaardiger belas-
tingstelsel. De focus ligt op dit moment 
bij de wijziging van de eigenwoningrege-
ling, belastingheffing in de platform-

economie en flexibiliteit bij vorming 
oudedagsvoorziening. 

Door in gesprek te gaan met verschillende 
jongerenorganisaties vraagt Jong RB aan-
dacht voor de fiscale oplossingen op deze 
drie thema’s. En dat is belangrijk, want we 

merken dat de fiscale kant van deze the-
ma’s voor jongeren nog vaak onderbelicht 
blijft. Door het voeren van deze gesprek-
ken hoopt Jong RB fiscale kennis extern te 
vergroten, jongerenorganisaties te inspi-
reren met oplossingsrichtingen, toekom-
stige samenwerking in te regelen en 
natuurlijk ook zelf te leren over wat er 
elders speelt.

Afgelopen maanden sprak Jong RB-voor-
zitter Daniël van Meijgaarden met de poli-
tieke jongerenorganisatie Jonge Democra-
ten en vakcentrale VCP Young. In het 
verlengde hiervan spreekt Daniël eind 
september met de jongerendenktank van 
VCP Young over de fiscale kant van de 
woningmarkt.

Voor de komende maanden staan onder 
andere gesprekken gepland met NBA 
Young Profs, politieke jongerenorganisatie 
CDJA en FNV. Houd de website in de gaten 
voor de laatste ontwikkelingen.

V.l.n.r. voorzitter Jong RB Daniël van Meijgaarden, portefeuillehouder economie, financiën en 
sociale zaken Jonge Democraten Thomas Herder, bestuurslid politiek Jonge Democraten Lars Gerrits.
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(Echt)scheiding en fiscale aspecten

7

MONOGRAFIEËN 
(ECHT)SCHEIDINGSRECHT 

(Echt)scheiding en fiscale 
aspecten

Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat worden. In deze monografie wordt uitgebreid bij deze aspecten stilgestaan. Achtereenvolgens komen aan de orde een summier overzicht van de relevante belastingwetten, een bespreking van alimentatieverplichtingen, de afwikkeling van een (beperkte) huwelijksgemeenschap en de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Bij de behandeling van deze complexe materie is gekozen voor een heldere, praktijkgerichte insteek voorzien van voorbeelden, jurisprudentie en beleidsuitingen.

Johan C.L. Zuiderwijk (1966) is partner bij Mazars en actief binnen de Sectie Estate Planning te Rotterdam. Hij publiceert en verzorgt regelmatig lezingen over (internationale) Estate Planning. De fiscale begeleiding bij echtscheiding vormt hierbij een belangrijk speerpunt.

Sanne Jansen-Verbakel (1989) is senior tax advisor bij Mazars en actief binnen de Sectie Estate Planning te Rotterdam. Zij combineert haar notariële en fiscale achtergrond in onder meer de (fiscale) echtscheidingspraktijk. Ook is zij betrokken bij publicaties en lezingen over (Divorce) Estate Planning.
In de reeks Monografieën (echt)scheidingsrecht wordt getracht aan elk onderdeel van het met (echt)scheidingen samenhangende recht aandacht te besteden. Dat gebeurt door in iedere monografie een specifiek onderwerp op zo helder mogelijke wijze weer te geven. De reeks beoogt daarmee een totaalbeeld van het (echt)scheidingsrecht te bieden, primair aan deskundigen en aan hen die dat willen worden. Daarnaast is de reeks toegankelijk voor de leek die meer over een bepaald onderwerp te weten wil komen.

sdu.nl

Fiscale monografieën 

Onzakelijke lening
Auteurs: mr. R.R. Boltjes, dr. F.J. Elsweier
Uitgever: Wolters Kluwer
ISBN: 978 90 13 16315 5
Prijs: € 92,50 

Praktisch nut 8
Wetenschappelijk niveau 9
Actualiteit 9
Leesbaarheid 8
Presentatie 8
Prijs-kwaliteitverhouding 8
Bedoeld voor generalist/mkb-adviseur

Wat verstaat men onder een onzakelijke lening? BNB 2008/191: 
‘Indien en voor zover een geldverstrekking door een vennoot-
schap aan een aandeelhouder plaatsvindt onder zodanige voor-
waarden en omstandigheden dat daarbij door die vennootschap 
een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde 
niet zou hebben genomen, moet - behoudens bijzondere omstan-
digheden - ervan worden uitgegaan dat die vennootschap dat 
debiteurenrisico in zoverre heeft aanvaard met de bedoeling het 
belang van haar aandeelhouder in die hoedanigheid te dienen.’

Binnen de wet zal men vergeefs naar de term ‘onzakelijke lening’ 
zoeken. Het leerstuk van de onzakelijke lening is ontstaan met 
het arrest 9 mei 2008 (en later 25 november 2011) en de vele 
andere arresten die de Hoge Raad daarna nog over dit onderwerp 
heeft gewezen.

De fiscale gevolgen van het verstrekken van een onzakelijke 
lening kunnen verstrekkend zijn. Voor sommige belastingplichti-
gen wordt een onzakelijke lening al snel een onsmakelijke lening. 
In dit boek worden de verschillende aspecten van de onzakelijke 

lening aan de hand van jurisprudentie en literatuur 
onderzocht. Heel prettig dat het begint met een 
opsomming en bespreking van belangrijke recht-
spraak, gevolgd door een evaluatie van deze recht-
spraak. Ook de evaluatie van de verschillende 
hoofdstukken aan het eind van het boek is prima. 
Eigenlijk ben je alweer redelijk op de hoogte als je 
het eerste en laatste hoofdstuk zou lezen. Wat we 
missen is wellicht een nog iets meer praktische 
invulling, bijvoorbeeld door een stroomschema en 
iets meer aandacht voor de onderliggende lenings-
overeenkomst (of het ontbreken hiervan). Qua 
actualiteit scoort dit boek goed. Zelfs de invloed 
van corona op deze problematiek komt voorbij. 

Eindoordeel: n n n n n

Door: mr. Marco Dijkstra RB en  
mr. Marcel van Galen RB

In de boekenrubriek geven erva-
ren  vak mensen op persoonlijke  
titel hun mening over recent 
 verschenen (fiscale) boeken:
n 	Twee beoordelaars recenseren 

een boek. 
n 	Zij kennen cijfers toe voor 

 bijvoorbeeld  leesbaarheid, 
 actualiteit en niveau.

De recensenten geven een 
 eindoordeel:
Aanrader  n n n n n	

Goed   n n n n

Redelijk   n n n	

Matig  n n	

Afrader  n

Monografieën (echt)scheidings-
recht (deel 7) – (Echt)scheiding en  

fiscale aspecten, editie 2021

Auteur: mr. S. Jansen-Verbakel, mr. J.C.L. Zuiderwijk 
Uitgever: SDU
ISBN: 9789012406918
Prijs: € 52,51

Praktisch nut 8
Wetenschappelijk niveau 8
Actualiteit 8
Leesbaarheid 7
Presentatie 7
Prijs-kwaliteitverhouding 8
Bedoeld voor generalistische fiscalisten

Scheiding is steeds vaker de reden van het beëindigen van de 
huwelijksgemeenschap. In deze monografie, het 7e deel in de 
serie over echtscheiding, is geprobeerd een werkbaar en actueel 
kader te schetsen waarin veel voorkomende situaties van fiscaal 
commentaar worden voorzien. Naast de fiscale aspecten gaat dit 
boek ook in op diverse juridische aspecten. 

Het boek is opgebouwd op basis van een overzicht van de rele-
vante wetsbepalingen, met daarna specifieke aandacht voor ali-
mentatieverplichtingen, de afwikkeling van de gemeenschap en 
de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. 

De opzet van het boek sluit goed aan bij de praktijk. Het boek 
behandelt gebundeld de onderwerpen die vaak voorkomen en 
geeft dus een duidelijk overzicht. Ook kan het boek hierdoor 
goed gebruikt worden als naslagwerk. Omdat het boek zich richt 
op veelvoorkomende varianten, kan het uiteraard zijn dat prak-
tijksituaties niet in dit boek zijn opgenomen. 

Het boek biedt zeker meerwaarde 
wanneer men in de praktijk gecon-
fronteerd wordt met echtscheidin-
gen. Wij denken dat het boek niet 
geschikt is voor de specialist, maar 
zeker een aanwinst kan zijn voor de 
generalist die in de praktijk met 
echtscheidingssituaties te maken 
krijgt. 

Eindoordeel: n n n n

Door: mr. Susanne Schorel RB en  
mr. Sebastian van Wijk RB

Boeken
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Mr. R.R. Boltjes
Dr. F.J. Elsweier

Onzakelijke lening

F I S C A L E  M O N O G R A F I E Ë N

De kruising tussen een leeuw en een tijger heet een lijger en de kruising tussen een schaap en een geit heet een gaap. De nako-melingen worden hybriden genoemd, onder meer omdat ze dikwijls geen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Deze ver-gelijking is de afgelopen jaren een aantal keren door ons hoofd gegaan als het ging om de ontwikkeling van het leerstuk van de onzakelijke lening. Inmiddels is gebleken dat deze fiscale hybride zeer vruchtbaar is geweest en een groot aantal nakomelingen heeft geproduceerd in de zin van meer dan dertig Hoge Raad arresten.

Dit boek gaat over die onzakelijke lening. In de wet zal men tevergeefs naar deze term zoeken: het leerstuk is gebaseerd op alge-mene fiscale uitgangspunten en heeft zich volledig ontwikkeld binnen de rechtspraak van de Hoge Raad. Het doel van dit boek is het leerstuk van de onzakelijke lening te duiden en een plaats te geven in ons huidige belastingsysteem. Dit doen wij aan de hand van een jurisprudentie- en literatuuronder-zoek. Omdat een wetsgeschiedenis ont-breekt dient het leerstuk van de onzakelijke lening te worden gebaseerd op de uitspraken van de Hoge Raad en de uitleg daarvan. In het boek hebben wij daarnaast ook getracht zoveel mogelijk relevante interpretaties en opvattingen uit de fiscale literatuur te ver-werken.

789013 1631559

50 >

www.wolterskluwer.nl

Mr. R.R. (Rob) Boltjes (1958) 
is fiscaal jurist en sinds 1984 
werkzaam voor EY Belasting-
adviseurs LLP en haar rechts-
voorgangers.

Dr. F.J. (Frank) Elsweier 
(1979) is fiscaal econoom 
en sinds 2010 als docent 
en onderzoeker werkzaam 
voor het Fiscaal Instituut van 
de Universiteit van Tilburg. 
Daarnaast werkt hij voor het vaktechnische bureau van EY Belastingadvi-seurs LLP.
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Wil je meer weten over 
Fiscaal en meer?

Je zoekt snelle antwoorden van hoge kwaliteit. Een enorme uitdaging waar Fiscaal 

en meer de oplossing voor is. Speciaal afgestemd op jouw behoeften als adviseur in 

de mkb-praktijk. Een totaalpakket van kant-en-klare adviezen en documenten die 

je direct kunt gebruiken in jouw een-op-een klantcommunicatie. Wil je meer weten 

over dit pakket? Schrijf je dan in voor één van onze online informatiesessies of bekijk 

de eerder opgenomen informatiesessie wanneer het jou uitkomt. Beide opties zijn 

volledig gratis en vind je binnen ons cursusaanbod. 

Schrijf je in via onze website: rb.nl/fiscalist/cursussen 

Schrijf je in 
voor een  
gratis 
informatie-
sessie!
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