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Vandaag heeft prof. dr. Leo Stevens samen met Martin Hommersom LLM RB 

de derde druk van het Handboek Inkomstenbelasting 2001 en de 

bijbehorende spin-off ‘Nieuwe dynamiek in het fiscale mkb-beleid’ 

overhandigd aan Staatssecretaris van Financiën dr. Hans Vijlbrief. De 

publicatie van beide boeken is mede mogelijk gemaakt door het Register 

Belastingadviseurs. Na ‘Kansrijk Belastingbeleid’ van het CPB en 

‘Bouwstenen voor een beter belastingbeleid’ van het ministerie van 

Financiën is het nu de beurt aan Stevens om zijn aanbevelingen voor een 

beter belastingbeleid te presenteren, gericht op het mkb als motor van onze 

economie. 

De verschijning van beide boeken van Stevens is goed getimed. De politieke partijen zijn druk doende om 

hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van 17 maart 2021 vorm te geven, waaronder de fiscale 

paragrafen. Ze worden daarbij in eerste instantie gevoed door de rapporten die het CPB en Financiën hun 

voorleggen. De samenhang tussen de verschillende rapporten is niet altijd duidelijk. Iedere partij pikt er uit 

wat voor hun achterban van belang is, zonder daarbij acht te slaan op zaken als evenwichtige 

belastingheffing, praktische uitvoerbaarheid en alsmaar toenemende complexiteit. En afhankelijk van wie 

er aan de macht komt, worden de politieke keuzen bepaald. Dat is nu precies de reden waarom ons 

belastingstelsel bijna 20 jaar later volledig is ontspoord. Stevens presenteert zijn aanbevelingen voor 

evenwicht, uitvoerbaarheid en vereenvoudiging en schetst hoe bestaande knelpunten, specifiek voor de 

mkb-ondernemer, kunnen worden opgelost. De Staatssecretaris bleek zich ook al te hebben verdiept in de 

drukproef van het boek. Na de aanbieding ontwikkelde zich daardoor een openhartig en constructief 

gesprek. De Staatssecretaris onderschreef de noodzaak om het wederzijdse vertrouwen te versterken en 

de samenwerking tussen de Belastingdienst en mkb-belastingadviseurs te intensiveren. Hij stelde de 

kritische inbreng van Stevens in zijn boek dan ook op prijs. De inbreng van de wetenschap komt het 

parlementaire proces ten goede.  

Het Register Belastingadviseurs (RB), waar Leo Stevens erelid van is, heeft besloten om het boek ‘Nieuwe 
dynamiek in het fiscale mkb-beleid’ onder haar leden én alle stakeholders in het fiscale domein te 
verspreiden. Daaronder bevinden zich naast de leden van het RB de politieke partijen en beleidsmakers. De 
politieke stakeholders worden daarbij van harte uitgenodigd om de dialoog aan te gaan met de fiscalisten 
van het RB en mee te werken aan een fiscaal evenwichtig mkb-beleid. 
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Voor meer informatie 
Register Belastingadviseurs 
Joyce Verkerke, Communicatieadviseur 088 010 77 77 of 088 010 77 27 (direct) 
of per e-mail: communicatie@rb.nl 
 
Over het RB 
Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.000 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor 

het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische 

informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun 

kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met 

uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap. Meer informatie vindt u op rb.nl 

mailto:communicatie@rb.nl

