
Register
HET 

Vakblad van het Register Belastingadviseurs

april 2022 | nummer 2

De belastingadviseur als bron van informatie
Belastingdienst over de inzet van mediation
Pilot digitaal procederen van start
Overdracht tegen omzetrecht

Paniek om box 3 
snelle reparatie vereist



22-2000-0415-01 Het Register 2022 #2

Exclusief 
voor jou 
als RB-lid

Fiscale vakinformatie van Wolters Kluwer 
voor een unieke scherpe prijs
Zeker zijn van een betrouwbaar en onderbouwd advies
Als mkb-adviseur stel je terecht hoge eisen aan de bronnen die je raadpleegt. 
Met de fi scale informatiepakketten RB Advies Zeker beschik je over alle relevante 
informatie. Zo mis je niets en heb je de zekerheid dat je jouw klanten goed 
onderbouwd en 100% betrouwbaar adviseert. Kies het pakket dat bij je past:

• RB Advies Zeker 
• RB Advies Zeker Plus
• RB Advies Zeker Premium 

*stopt automatisch

Ontdek de voordelen op 
wolterskluwer.nl/rb-ledenactie
of scan de code

Probeer 
1 maand gratis*

WK220057 2203_Adv RB_Pakketten_A4.indd   2WK220057 2203_Adv RB_Pakketten_A4.indd   2 10-03-2022   12:1410-03-2022   12:14
1-1_210x297mm_C.indd   11-1_210x297mm_C.indd   1 21-03-2022   12:1521-03-2022   12:15



3april 2022 | nummer 2 | Het Register

www.rb.nl/het-register

Colofon

n n n

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. dr. M.J. (Mascha) Hoogeveen
Mr. drs. A.J.A. (Fons) Overwater RB  
Mr. W.J.M. (Wil) Vennix RB

Eindredactie
Drs. Wilma Straathof
E-mail: wstraathof@rb.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 

Dertiende 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 2022/nr. 1

www.rb.nl/het-register

Redactiecolumn – Doceren aan het RB: een feestje n 5
Mr. dr. Mascha Hoogeveen

Kort & bondig n 6

Paniek om box 3 – snelle reparatie vereist n 10
Drs. Nick van Bemmel RB

 
Gastcolumn - Stap Op n 15
Drs. Wilma Straathof

De belastingadviseur als bron van informatie n 16
Mr. Sari Eckhardt

Jurisprudentie en wetgeving n 21
 
‘Voorkómen is beter dan vóórkomen bij de rechter n 26
Mr. Sandra van den Nieuwenhof

 
Pilot digitaal procederen van start n 30
Mr. Sylvester Schenk RB

 
Overdracht van klantenbestand tegen omzetrecht n 34
Drs. Henry Meijer

 
Never as good as the first time n 36
De procedure

 
Het Verenigingsnieuws n 39

10

Inhoud
DE

26



22-2000-0297-01 Het Register 2022 #2

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

ACADEMISCH EN PRAKTIJKGERICHT  |  VASTE COLLEGEDAG  |  KLEINSCHALIG

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET ONZE PROGRAMMA-ADVISEUR ANJA VAN DER LAARS:
 A.VDLAARS@NYENRODE.NL +31 (0)346 295 742 NYENRODE.NL/MFE

Wil jij jezelf ontwikkelen tot een robuuste fiscaal-economische professional 

op academisch niveau? Met de enige deeltijd Master Fiscale Economie van 

Nederland aan Nyenrode Business Universiteit creëer je uitstekende 

carrièrekansen. Je krijgt een unieke combinatie van theorie en praktijk 

en maakt ook een sterke persoonlijke ontwikkeling door. Met de laatste 

kennis en een brede (internationale) blik op jouw organisatie en de 

maatschappij los jij fiscaal bedrijfseconomische vraagstukken op. 

Interesse? Kijk op nyenrode.nl/mfe.
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Het 90-jarig bestaan van het RB  zette mij aan tot terugkijken en reflectie: waarom zijn 
we ooit opgericht, wat hebben we gedaan, wat ging goed, wat kon beter en waar gaan 
we naartoe? Vragen die ik ook aan mezelf stel over mijn relatie met het RB. Een rela-
tie die nog net geen officieel jubileum is, maar wel langer duurt dan al mijn liefdes-

relaties ooit. Waarom voel ik mij, een belastinginspecteur nota bene, zo op mijn plek bij het RB?

De eerste keer dat ik ging lesgeven voor de CB-opleiding herinner ik mij nog goed1. Een mooie 
kans. Lichtelijk zenuwachtig en met nog weinig docentenervaring reed ik naar Lunetten. In mijn 
herinnering regende het, stond er een stevige wind en was het koud en guur, maar misschien zijn 
dit uitingen van mijn verbeelding van wat bleek een pittige avond te worden met een drietal door 
de wol geverfde adviseurs in de zaal die mij het leven flink zuur maakten door de ene na de andere 
vraag uit de praktijk te stellen. De paniek sloeg soms toe. Ik dook bij een aantal vragen of gaf 
enigszins hakkelend antwoord, onzeker of ik het bij het juiste eind had. 

Ruim twintig jaar later is mijn reactie op een vraag van jullie waarop ik het antwoord niet weet 
een hele andere: wat een goede vraag, nooit over nagedacht, laten we eens kijken hoe dit past bin-
nen het systeem van de wet, qua tekst van de wet en vanuit de bedoeling van de wetgever. En als 
ik er - samen met jullie - dan toch niet uitkom, ga ik er thuis op broeden en kom ik erop terug. 
Waar moeilijke vragen mij eerst ongelukkig maakten, maken diezelfde moeilijke vragen mij nu 
gelukkig. Het kan verkeren.
Iedere cursus weer, word ik op mijn wenken bediend. Het is en blijft verbazingwekkend dat jullie 
steeds weer situaties tegenkomen die geen weldenkend mens vanachter zijn bureau bedacht kan 
en had kunnen krijgen. Bijvoorbeeld een getrouwd stel dat echtscheiding heeft aangevraagd en 
waarvan de man samen met zijn nieuwe liefde woont in het gastenverblijf op hetzelfde adres (wie 
heeft een eigen woning?). Of twee gescheiden ouders waarvan de kinderen in de woning blijven 
wonen en de ouders steeds wisselend in de woning wonen (wie heeft een eigen woning?). Dat is 
een van de redenen wat het lesgeven aan de adviseurs van het RB zo leuk maakt. 

Jullie betrokkenheid en inbreng bij cursussen waardeer ik zeer. Na ruim twintig jaar lesgeven, 
eerst voor het CB en later het RB ken ik velen van jullie van gezicht of ietsje beter door een ge-
sprekje in de pauze of na afloop van een PE of LSB. Niet onvermeld mogen blijven de twee dames 
die ik met enige regelmaat in Akersloot heb zitten bij de cursus over de eigen woning. “Ben ik nou 
abuis of waren jullie hier al eerder bij dezelfde cursus?” “Ja klopt, wij genieten van jouw manier 
van lesgeven2 en we horen toch steeds weer wat nieuws”. Of die keer dat ik een cursus gaf over 
echtscheiding terwijl ik zelf net midden in een relatiebreuk zat - geen gelukkige combinatie - en 
de groep mij opving. Mooie momenten die ik koester.

Als het aan mij ligt, blijf ik nog regelmatig cursussen verzorgen en mijn uitnodiging aan jullie is: 
kom maar op met die vragen! Dat maakt het voor iedereen leuker. Of de studenten in Tilburg ook 
gelukkig met jullie zijn, is een tweede. Veel casussen zijn in tentamens terecht gekomen en dit 
was niet voor iedere student een feestje. Is goed voor ze, worden ze hard van.

Mr. dr. M.J. Hoogeveen 
Mascha Hoogeveen is verbonden aan Tilburg University en lid van de redactieraad van Het Register 

1 Pas vorig jaar heb ik in Windows de map met de naam CB vervangen door de naam RB.

2 Dit geldt niet voor iedereen. Zie de column Droefsnoetjes van Sylvester Schenk in Het Register 2021-1 

Doceren aan het RB: 
een feestje  
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Beperken lenen bij eigen bv 
Door het wijzigen van de wet wil de staatssecretaris de fiscale prikkel te beper-
ken om te lenen in plaats van dividend of loon te laten uitkeren. Op 24 maart is 
dit gewijzigd wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Momenteel kunnen aanmerkelijkbelanghouders geld lenen uit hun bv zonder 
daar op dat moment belasting over wordt betaald. Leningen aan de eigen bv 
komt steeds vaker voor. In 2007 stond een bedrag van 19,7 miljard euro aan 
schuld aan de eigen vennootschap open. In 2018 was dit gestegen tot 62,4 mil-
jard euro. Het voorstel beperkt de mogelijkheid om privé via leningen over het 
box 2-vermogen te beschikken zonder daarover direct belasting te betalen. Aan-
merkelijkbelanghouders die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen bv 
moeten na de wetswijziging vanaf 2023 inkomstenbelasting in box 2 betalen. 

n �Bron: nieuwsbericht ministerie van Financiën, 24 maart 2022

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 2023
De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231 en wordt vanaf 2024 hele-
maal afgeschaft. Dat staat in het wetsvoorstel Belastingplan 2023. 

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen 
nu nog een belastingvrije schenking 
voor de eigen woning krijgen van 
€ 106.671. Naast de vrijstelling eigen 
woning bestaat de mogelijkheid voor 
ouders om hun kind eenmalig een be-
drag van €27.231 belastingvrij te 
schenken die het kind vrij mag beste-
den. In 2023 wordt de vrijstelling eigen 
woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. 
Ouders kunnen dit bedrag schenken 
voor de eigen woning, óf voor vrije be-
steding. Beide kan niet.

n �Bron: nieuwsbericht ministerie van 
Financiën, 8 maart 2022

Gerichtere coronasteun
De overheid moet voortaan met veel ge-
richtere steun komen als bedrijven op-
nieuw in de problemen komen bij een 
virusuitbraak. Daarvoor pleit De Neder-
landsche Bank (DNB) na een analyse van 
de coronasteunmaatregelen.

Volgens de DNB waren de coronamaatrege-
len die de rijksoverheid in 2020 invoerde 
succesvol bij het compenseren van omzet-
verliezen in het eerste jaar van de corona-
crisis, maar een deel van de steun is ook 
terechtgekomen in bedrijfstakken die min-
der zijn geraakt door de crisis.

Kleine prikkel 
Generiek steunbeleid, oftewel maatregelen 
die niet voor een specifiek deel gelden 
maar landelijk van toepassing zijn, heeft 
volgens DNB tot gevolg dat bedrijven een 
kleinere prikkel hebben om zich aan te pas-
sen aan de nieuwe situatie. Nu we met co-
rona moeten leren leven, adviseert de 
centrale bank dat de generieke steun vanaf 
nu wordt losgelaten.

n �Bron: nieuwsbericht DNB, 30 maart 2022. 
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Start STAP-budget 
Vanaf 1 maart kunnen volwassenen, met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks € 1.000 subsidie aanvragen 
voor scholing en ontwikkeling. Daarmee wil het kabinet mensen mogelijkheden bieden om meer eigen regie te nemen bij 
het ontwikkelen van hun loopbaan. Dit jaar is er € 160 miljoen beschikbaar voor STAP-subsidies. 

Tot 1 januari 2022 waren scholingskosten aftrekbaar bij de 
aangifte voor inkomstenbelasting. ‘Dit was voor veel mensen 
een complexe handeling. Ook kon deze regeling niet, of be-
perkt, gebruikt worden door personen met een laag inkomen. 
Daardoor maakten met name praktisch geschoolden, ouderen 
en mensen met een laag inkomen hier geen gebruik van. Met 
STAP wordt het krijgen van scholingssubsidie toegankelijker’, 
stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Richtlijnen STAP
STAP is bedoeld voor kwalitatieve en arbeidsmarktgerichte 
scholing. Ook kunnen mensen zich hier oriënteren op de ver-
schillende mogelijkheden die er zijn om zich te ontwikkelen. 
De kwaliteit van de scholing wordt gegarandeerd door de 
vereiste certificeringen en/of keurmerken. In de eerste fase 
wordt dit beperkt tot een aantal generieke keurmerken 
(OCW-erkend, NRTO, NLQF en binnenkort ook CEDEO en CPI-
ON). In de loop van dit jaar komen ook branchespecifieke 
keurmerken, die voldoende kwaliteit bieden, in aanmerking. 
Op www.hoewerktnederland.nl/stap staat meer informatie 
over welke opleidingen beschikbaar zijn

Vijf tijdvakken
In 2022 zijn er 5 tijdvakken (om de 2 maanden) waarop 
mensen een aanvraag kunnen indienen voor een STAP-bud-
get. Vanaf volgend jaar gaat het om 6 tijdvakken per jaar. 
Deelnemers kunnen 1 keer per jaar aanspraak maken op 
maximaal € 1.000.
Vanaf het 2e kwartaal worden ook gratis ontwikkeladviezen 
aangeboden om praktisch geschoolden te ondersteunen bij 
hun ontwikkeldoel. Daarnaast werkt SZW via de SLIM-rege-
ling aan het stimuleren van scholing en ontwikkeling binnen 
mkb-ondernemingen.

n �Bron: nieuwsbericht ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 1 maart 2022
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Transparantie inkomsten 
digitale platformen
Digitale platformen moeten vanaf 2023 verplicht informatie aanleve-
ren aan de Belastingdienst, die deze informatie automatisch uitwisselt 
met de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten voor wie deze infor-
matie van belang is. Dat is de kern van het wetsvoorstel ‘Transparantie 
over inkomsten digitale platformen (ook wel DAC7)’ dat jongstleden 
23 maart aan de Tweede Kamer is aangeboden. 

Met dit wetsvoorstel worden digi-
tale platformen vanaf 1 januari 
2023 verplicht jaarlijks informatie 
aan te leveren aan de Belasting-
dienst over verkopers die via hun 
platformen geld verdienen. Voor-
beelden zijn de inkomsten van 
een huiseigenaar die via een digi-
taal platform een huis verhuurt, of 
van de taxichauffeur die via een 
platform diensten aanbiedt.
Deze transparantie over inkomsten 
vermindert de kans dat belasting-
plichtigen deze inkomsten niet (vol-
ledig) opgeven en gaat tegelijk 
oneerlijke concurrentie met traditi-
onele (niet digitale) bedrijven tegen. 

Informatie-uitwisseling
Er zijn ook afspraken gemaakt over 
de uitwisseling van informatie. 
Een digitaal platform levert de in-
formatie aan bij één EU-lidstaat. 
Om de belastingautoriteiten van 

alle EU-lidstaten de informatie te 
bezorgen die zij nodig hebben om 
de verschuldigde belastingen cor-
rect vast te stellen, wordt deze in-
formatie vervolgens via een 
centraal beveiligd systeem van de 
Europese Unie uitgewisseld met 
de EU-lidstaten die hierbij belang 
hebben. 
Naast deze verplichting bevat het 
wetsvoorstel ook een aantal wijzi-
gingen die niet specifiek zijn ge-
richt op digitale platformen, maar 
op verbetering van de manier van 
gegevensuitwisseling tussen EU-
lidstaten, zoals rechtsbescherming 
van belastingplichtigen bij geza-
menlijke onderzoeken door  
meerdere EU-lidstaten en gege-
vensbescherming bij een datalek.

n �Bron: nieuwsbericht ministerie 
van Financiën, 23 maart 2022

Volgende stap Wet 
toekomst pensioenen
In 2019 hebben het kabinet en sociale partners 
in het Pensioenakkoord een breed pakket aan 
maatregelen met elkaar afgesproken. Eind maart 
2022 is de uitwerking hiervan in de Wet toe-
komst pensioenen (Wtp) aan de Tweede Kamer 
aangeboden voor behandeling.

Inzet is dat het pensioen in de toekomst beweeg-
lijker wordt. Er komt meer ruimte voor nieuwe pen-
sioencontracten die eerder perspectief bieden op 
een koopkrachtig pensioen. Het tweede doel is om 
pensioen voor de deelnemers transparanter en 
persoonlijker te maken. Tot slot zorgt het nieuwe 
pensioenstelsel voor een betere aansluiting op de 
arbeidsmarkt van nu. 

Indexatie
Het wetsvoorstel bevat afspraken om in de transi-
tieperiode (2023-2027) al met de blik van het 
nieuwe stelsel naar het huidige stelsel te kijken. 
Pensioenfondsen die de intentie hebben om ook 
de huidige pensioenen over te zetten naar het 
nieuwe stelsel (het zogenoemde invaren) mogen 
onder voorwaarden met versoepelde indexatiere-
gels rekenen. Hierdoor is er ook in aanloop naar de 
overgang op het nieuwe stelsel al meer zicht op 
indexatie.
Voor het jaar 2022 wordt door een apart besluit 
geregeld dat fondsen, vooruitlopend op de nieuwe 
pensioenwet, ook de ruimte krijgen om sneller te 
indexeren. Het voornemen is dat dit besluit per  
1 juli 2022 in werking treedt.

Behouden wat goed is
Het Nederlandse pensioenstelsel is al decennia 
één van de sterkste van de wereld. Deze sterke 
elementen moeten worden behouden, zoals de 
mogelijkheid van verplichtstelling. De fiscale faci-
litering blijft ruim genoeg om na de loopbaan met 
pensioen te gaan met 80% van het gemiddelde 
loon. Ook blijft de bestaande rolverdeling tussen 
de betrokken partijen behouden. 

Het verdere proces 
Afhankelijk van de wetsbehandeling in de Tweede 
en Eerste Kamer gelden de regels naar verwach-
ting vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en 
pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om 
pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe 
wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

n �Bron: nieuwsbericht miniserie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 30 maart 2022
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Corona-steunpakket 
voor banen en 
economie stopt 
Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het corona-
steunpakket. Ondernemers kunnen dan geen ge-
bruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tege-
moetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke 
uitstel van belastingbetalingen. Er komt ook een 
einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering 
van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
(Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzi-
gingen uitgevoerd.

Verschillende specifieke regelingen voor onderne-
mers blijven wel gelden na het eerste kwartaal van 
2022. Het gaat om de evenementengarantieregelin-
gen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC 
en GO-C en de BMKB-C. De Qredits overbruggings-
kredieten voor bestaande ondernemers en starters 
lopen door tot eind juni 2022. Dat geldt ook voor de 
leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de mo-
numentenlening van het Nationaal Restauratiefonds.

Schulden
Ondanks de steunpakketten zijn er ondernemers en 
werkenden die zwaar zijn getroffen door de crisis en 
schulden hebben opgebouwd. Het kabinet onder-
steunt hen met een gunstige betalingsregeling. Zo 
kan de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar wor-
den terugbetaald. 
Voor ondernemers met problematische schulden zijn 
er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen 
via de gemeente. Daarnaast ondersteunt het kabinet 
in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld 
door saneringsakkoorden kansrijker te maken. Dit  
betekent dat de Belastingdienst in de periode van  
1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen 
neemt met hetzelfde uitkeringspercentage als andere 
schuldeisers, in plaats van het dubbele percentage 
dat normaal wordt gehanteerd.

Langetermijnvisie steun
Daarnaast heeft het kabinet aangekondigd in maart 
met een uitwerking van de lange-termijn-aanpak van 
het coronavirus te komen en de bijbehorende lange-
termijnvisie op steun. Daarbij gaat het kabinet ook in 
op de schuldenaanpak van ondernemers. Er wordt 
gezocht naar een gezonde balans in de samenleving 
tussen risico’s voor de overheid en ondernemers.

n �Bron: nieuwsbericht ministerie van Financiën,  
25 februari 2022

CPB-onderzoek  
‘Ongelijkheid en herverdeling’
De herverdeling van inkomens tussen Nederlandse huishoudens 
vindt vooral plaats door overheidsuitgaven zoals toeslagen en bij-
stand, en veel minder door belastingheffing. Ook blijkt dat hogere 
inkomens geen groter deel van hun inkomen afdragen aan belas-
tingen dan lagere inkomens. De bovenste 1% van de huishoudens 
betaalt gemiddeld zelfs minder belasting dan de overige huishou-
dens. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ongelijkheid en herverdeling’ 
van het Centraal Planbureau in samenwerking met het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, dat op 25 maart is verschenen. 

Het onderzoek kijkt niet alleen naar de directe belastingen, maar 
ook naar de verdeling van indirecte belastingen, zoals accijns en 
btw en alle overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld onderwijs en zorg. 
Daarmee werpt de studie een nieuw licht op de ongelijkheid en in-
komensherverdeling tussen Nederlandse huishoudens. Enerzijds 
vindt meer herverdeling plaats doordat vooral lage inkomens profi-
teren van collectieve uitgaven. Daartegenover staat dat zowel lage 
als middeninkomens een relatief groot deel van hun inkomen kwijt 
zijn aan indirecte belastingen, wat zorgt voor minder herverdeling.

Gelijke belastingdruk 
De Nederlandse inkomstenbelasting heeft een progressief karakter, 
maar dat is niet het geval voor de premies aan de sociale zekerheid 
en de indirecte belastingen. Mede door maximering van de hoogte 
van de sociale-zekerheidspremies is de totale belastingdruk onge-
veer gelijk voor de midden en hogere inkomens. Huishoudens met 
hoge inkomens consumeren een kleiner deel van hun inkomen dan 
huishoudens met lagere inkomens, waardoor de laatsten relatief ho-
gere indirecte belastingen betalen ten opzichte van hun inkomen.

De bovenste 1% 
De 1% huishoudens met de hoogste inkomens betaalt daarentegen 
gemiddeld minder belasting dan de overige huishoudens. Dat komt 
doordat hun inkomen grotendeels bestaat uit kapitaalinkomen en 
ingehouden bedrijfswinsten, die minder belast worden dan loonin-
komen. Uit het onderzoek blijkt dat de allersterkste schouders niet 
de zwaarste lasten dragen.

n Bron: nieuwsbericht CPB, 25 maart 2022
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Jaarlijks is de box 3-heffing goed voor een op-
brengst van 4 miljard. De meest eenvoudige op-
lossing is om iedereen de box 3-heffing terug te 
geven over de jaren 2017 - 2022 maar dat zou dan  

             circa € 24 miljard kosten. Het belang is dus groot 
om op korte termijn iets beters te bedenken. Als je 
kijkt naar de vijf randvoorwaarden, dan rolt de oplos-
sing als vanzelf uit de bus.

Randvoorwaarden 
Er zijn om te beginnen vijf randvoorwaarden. Namelijk 
dat de reparaties: 
1. eenvoudig uitvoerbaar zijn; 
2. moeten gelden voor iedereen - dus niet alleen die 

60.000 bezwaarmakers;
3. er niet toe moeten leiden dat ‘miljonairs’ te veel te-

rug kunnen krijgen;
4. niet met terugwerkende kracht tot verhogingen mo-

gen leiden in de box 3-heffing;
5. geen gevolgen hebben voor aanpalende regelingen 

die het verzamelinkomen (optelsom van inkomen 
uit box 1, 2 en 3) als maatstaf nemen.

Verder is het van belang om de reparatie te beperken tot 
situaties waarbij meer spaarsaldo aanwezig is dan ver-
ondersteld. Sinds 2017 wordt verondersteld dat de ver-
deling van het box 3-vermogen tussen bank- en spaarre-
keningen enerzijds en overige beleggingen anderzijds 
als volgt is (cijfers 2020). 
 

De nu gehanteerde box 3-fictie is dat iemand met een 
box 3-vermogen van € 1.036.418 of hoger, maximaal 
voor € 275.500 aan spaar- en bankrekeningen heeft. 
Dat blijkt in de praktijk echter veelvuldig hoger te zijn.

Het is een utopie te denken dat met terugwerkende 
kracht even snel een box 3-regeling kan worden ont-
worpen die werkelijk behaalde rendementen belast. De 
doelstelling moet zijn om alleen die mensen te com-
penseren die relatief veel bank- en spaarrekeningen 
hadden. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat de grote 
massa van de correcties over de oude jaren supereen-
voudig kan worden berekend. Kortom het aantal her-
zieningsverzoeken moet op voorhand worden beperkt 
door als het ware een drempel op te werpen. Immers, er 
waren in 2017 2,8 miljoen mensen met een belastbaar 
box 3-vermogen waarvan 1,15 miljoen mensen met uit-
sluitend spaargeld. Het merendeel van deze spaarders 
zullen kleine spaarders zijn die waarschijnlijk gemid-
deld fors minder spaarsaldo hebben dat € 100.000, maar 
die gaan zorgen voor een extreem groot aantal mensen 
die recht hebben op een herziening.

Voorstel 1
Ik stel voor een standaard teruggave van alle box 3-be-
lasting voor de kleinere box 3-vermogens die een ver-
mogen hebben tot maximaal de eerste schijf in box 3. 
Bij alle box 3-vermogens tot € 103.643 p.p. vervalt de 
box 3-heffing (cijfers 2020). Dus tot het einde van de 

Het spraakmakende arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 legt een bom 
onder de box 3-heffing over de jaren 2021 en 2022. Maar ook de jaren 2017 tot en 
met 2020 dienen te worden gerepareerd. Staatssecretaris Van Rij heeft inmiddels 
de aanslagregeling voor aanslagen waarin box 3-inkomen is verwerkt voorlopig ‘on 
hold’ gezet. Hij laat zijn ambtenaren op korte termijn met voorstellen komen.

Paniek om box 3 - 
snelle reparatie vereist

drs. N. van  
Bemmel RB

Nick van Bemmel is 
werkzaam als 

vermogensplanner 
en belastingadviseur 

bij Flynth. 
Deze bijdrage is 

geschreven op 
persoonlijke titel.

Box 3-vermogen sparen beleggen rendement 
sparen

rendement 
beleggen

rendement 
gemiddeld 

tarief 
in box 3

tarief als % 
van vermogen

van € 30.846 tot € 103.643 67% 33% 0,070% 5,280% 1,789% 30% 0,537%

van € 103.643 tot € 1.036.418 21% 79% 0,070% 5,280% 4,186% 30% 1,256%

meer dan € 1.036.418  0% 100% 0,070% 5,280% 5,280% 30% 1,584%

Tabel 2020
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eerste schijf van box 3 wordt de heffing nihil. Voor ge-
huwden en fiscaal partners is dat het dubbele.
Het budgettaire gevolg van dit voorstel is beperkt. Im-
mers bij iemand met een vermogen van € 103.641 is de 
box 3-heffing slechts € 400. Het tarief is immers slechts 
0,537% voor het deel boven de vrijstelling van ruim  
€ 30.000 in 2020 (in 2022 € 50.000 vrijstelling dus is 
de budgettaire last van voorstel 1 nog kleiner).
Van de mensen die belast worden in box 3 heeft de helft 
een box 3-vermogen van minder dan € 103.643. Dus in 
aantallen is dit een enorm belangrijke vrijstelling. En 
niemand hoeft een verzoekschrift in te dienen. Dit geldt 
voor iedereen, ongeacht hoe de bezittingen zijn belegd. 

Voorstel 2
Alle mensen met een vermogen van meer dan € 
103.643 p.p. zouden op zeer eenvoudige wijze moeten 
kunnen aantonen dat zij te veel box 3-heffing hebben 
betaald.
Het lijkt me redelijk om het rendement op de bank- en 
spaarrekeningen voor de jaren 2017- 2022 op nul te stel-
len als verondersteld werkelijk rendement. 
Voor de jaren 2017 en 2022 gaat het alleen om een repa-
ratie van het box 3-systeem dat gebaseerd is op te veel 
ficties. Daarbij moet de ergste pijn worden weggenomen 
en dat is dat de kleine en grote spaarders die meer spaar-
rekeningen hebben dan werd verondersteld in de box 
3-ficties, worden gecompenseerd. Voor dat excedent 
moet dan de box 3-heffing op nul worden gesteld i.p.v. 

het geldende tarief van box 3. Zo ontstaat een eenvoudi-
ge route voor correcties. Alle gegevens die daarvoor no-
dig zijn, zijn immers reeds bij de Belastingdienst aanwe-
zig. Dus niemand hoeft bezwaar aan te tekenen of een 
verzoekschrift in te dienen. Gewoon afwachten tot de 
Belastingdienst de compensatie heeft uitgerekend.
Voor de overige bezittingen in box 3 wordt geen verho-
ging of verlaging toegepast. De correctie moet uitslui-
tend gekoppeld worden aan het werkelijke bedrag aan 
bank- en spaarrekeningen. De enige onredelijkheid die 
gecorrigeerd moet worden, is dat mensen meer bankre-
keningen hebben dan werd verondersteld. Nu het een 
correctie achteraf is, kunnen mensen ook niet manipu-
leren door bijvoorbeeld rond de peildatum het gehele
beleggingsvermogen om te zetten in liquiditeiten, want 
alle peildata zijn al verstreken (ook die voor het jaar 
2022) en dan kan er dus niet worden gemanipuleerd 
door de belastingplichtigen.

Voorbeeld 1: Alleenstaande met vermogen van € 150.000, waarvan € 120.000 spaarsaldo en € 30.000 belegging.
 
Uitwerking volgens de box 3-wetgeving in 2020

fictief
rendement

fictief 
inkomen 

tarief 
in box 3

heffing
In box 3

Totaal vermogen 150.000 
Af: belastingvrij vermogen 30.846 0,000% 0 30% 0
Af: belastbaar in de eerste schijf 72.797 1,789% 1.303 30% 391 schijf 1 
Belastbaar in de tweede schijf 46.357 4,186% 1.940 30% 582 schijf 2 

973 totaal te betalen 

Uitwerking volgens reparatievoorstel 
fictief

rendement 
fictief  

inkomen 
tarief 

in box 3
correctie 
in box 3

Totaal vermogen 150.000 
Af: belastingvrij vermogen 103.643 0,000% - 30% -  
Belastbaar in schijf 2 46.357 1,789%
Belegging in box 3 in schijf 2 30.000 4,186%
Spaardeel in box 3 in schijf 2 16.357 
Box 3-fictie veronderstelde 21% 9.735 
Feitelijk teveel spaarsaldo 6.622 5,280% 350 30% 105 correctie schijf 2

Voorstel 1: belasting schijf 1 op nihil: correctie is 391 
Voorstel 2: in schijf 2 correctie spaardeel boven 21% 105 (spaardeel was ten onrechte belast als belegging  

met 5,28% rendement)
Totale correctie 496

Het lijkt me redelijk om het 
rendement op de bank- en 
spaarrekeningen voor de jaren 
2017- 2022 op nul te stellen als 
verondersteld werkelijk rendement. 
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stel in een extreem geval dat iemand in werkelijkheid 
het hele bedrag op een bankrekening heeft staan. Dan 
betaalt die persoon over een bedrag van € 760.918 een 
hoge box 3-heffing van 1,257 procent; dat is € 9.564. Er 
van uit gaande dat het werkelijke rendement 0 procent 
bedraagt op de bankrekeningen dient de compensatie 
dus € 9.564 te bedragen.
Dat is een vrij fors bedrag en lastig politiek te verkopen 
met een minderheid in de Eerste Kamer. 

Voorstel 3
De compensatie is te beperken tot bijvoorbeeld maxi-
maal € 5.000 per persoon (€ 10.000 voor fiscale part-
ners) per jaar. Waarschijnlijk is dat maximum al te hoog 
om het politiek haalbaar te laten zijn. Die maximering 
is enerzijds tegen de opdracht van de Hoge Raad om 
compensatie te bieden voor die personen die geen ren-
dement hadden gehaald maar toch box 3-heffing moe-
ten betalen. Anderzijds zijn mensen die een dergelijk 
groot vermogen hebben niet direct in financiële nood 
en mogen zij ook blij zijn dat ze achteraf met € 5.000 
per jaar gecompenseerd kunnen worden. 

Wet bijstand en toeslagen 
Box 3 is ook gekoppeld aan de Wet bijstand en inko-

Voorstel 2 zal leiden tot restituties van het teveel gehe-
ven box 3-vermogen bij de mensen die relatief veel geld 
op spaarrekeningen hadden staan. Het zal er niet toe 
leiden dat er belastingplichtigen achteraf meer belas-
ting in box 3 gaan betalen over de jaren 2017 - 2022. Be-
lasting verhogen over reeds verstreken tijdvakken c.q. 
peildata moet je als betrouwbare wetgever niet willen.
Kortom de dekking van deze reparaties zal elders in de 
rijksbegroting gevonden moeten worden. Wellicht 
zelfs pas op een later moment. De linkse politici plei-
ten nu reeds dat die dekking moet komen van de meest 
vermogenden onder de belastingplichtigen. Maar dat 
kan pas in een nieuw box 3-systeem eventueel gekop-
peld aan een in te voeren (progressieve) vermogensbe-
lasting. Daarbij moet dan ook belasting worden gehe-
ven op basis van daadwerkelijk gerealiseerde 
inkomsten en vermogenswinsten. Maar dat is voor la-
tere zorg. Eerst moet er een reparatie voor de jaren 
2017-2022 worden ontwikkeld. Daartoe beperkt zich 
dit voorstel.

Compensatie beperken tot maximumbedrag
Volgens de ficties in de box 3-regeling heeft iemand 
met een box 3-vermogen van € 1.036.418 (einde tweede 
schijf) een bank- en spaarrekening van € 275.500. Maar 

Voorbeeld 2: Alleenstaande met vermogen van € 750.000, waarvan € 450.000 spaarsaldo en € 300.000 belegging. 

Uitwerking volgens de box 3-wetgeving in 2020
fictief

rendement
fictief 

inkomen 
tarief 

in box 3
heffing
In box 3

Totaal vermogen 750.000 
Af: belastingvrij vermogen 30.846 0,000% 0 30% 0
Af: belastbaar in de eerste schijf 72.797 1,789% 1.303 30% 391 schijf 1 
Belastbaar in de tweede schijf 646.357 4,186% 27.056 30% 8.117 schijf 2 

8.508 totaal te betalen 
Uitwerking volgens reparatievoorstel 

fictief
rendement 

fictief inkomen tarief 
in box 3

correctie 
in box 3

Totaal vermogen 750.000
Af: belastingvrij vermogen 103.643
Belastbaar in in schijf 2 646.357 0,000%   - 30% - schijf 1 
Belegging in box 3 in schijf 2 300.000 
Spaardeel in box 3 in schijf 2 346.357 
Box 3-fictie veronderstelde 21% 135.735 
Feitelijk teveel spaarsaldo 210.622 5,280%  11.121 30% 3.336 correctie schijf 2

Voorstel 1: belasting schijf 1 op nihil: correctie is 391 
Voorstel 2: in schijf 2 correctie spaardeel boven 21% 3.336 
Totale correctie 3.727 (spaardeel was ten onrechte belast als belegging  

met 5,28% rendement)

Voorstel 3: totale correctie mag nooit groter zijn dan € 5.000 (p.p. en per jaar)

Het getal van € 5.000 is de knop waaraan gedraaid kan worden om het politiek- en budgettair haalbaar te maken.
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mensafhankelijke toeslagen. Er geldt een vermogens-
toets in diverse inkomensafhankelijke regelingen. 
Denk aan de zorgtoeslag, huurtoeslag, eigen bijdrage bij 
langdurige zorg, etc. Eigenlijk alle regelingen waarbij 
het ‘verzamelinkomen’ (optelsom van box 1 , 2 en 3) als 
referentie wordt genomen, zullen gevolgen ondervin-
den van een reparatie van box 3 indien die reparatie te-
rugwerkende kracht krijgt naar 2017 en latere jaren.
Het gevaar bestaat dus dat als box 3 wordt ‘gerepareerd’ 
dit tot een enorme papierwinkel gaat leiden bij alle uit-
voeringsinstanties van die aanpalende regelingen. Een 
nieuwe toeslagenaffaire hangt dus alweer in de lucht. 
Dat moeten we niet willen.

Voorstel 4
Indien box 3 wordt gerepareerd met terugwerkende 
kracht dan dient dat gebeuren zonder dat het verzamel-
inkomen met terugwerkende kracht wordt veranderd. 

Praktisch voorstel voor oplossing box 3-problematiek voor 2017-2022

Het Register Belastingadviseurs oefent al jaren invloed uit op de 
fiscale wetgeving. De lijntjes met het ministerie van Financiën zijn 
kort. Voor leden van het RB is het van belang dat goed wordt geke-
ken naar de uitvoeringslasten die samenhangen met wetswijzigin-
gen. Bij de box 3-herstelwetgeving die binnenkort haar definitieve 
vorm moet krijgen voor de jaren 2017-2022 dreigt een enorme 
hoeveelheid werk op de adviseurs af te komen. Immers, het inmid-
dels beroemde arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 
lijkt er toe te gaan leiden dat mensen recht krijgen op een vermin-
dering van de box 3-heffing mits ze kunnen aantonen dat het 
daadwerkelijk gerealiseerde rendement lager is geweest dan het-
geen volgens de forfaits van box 3 is becijferd in de jaren 2017-
2022. Dat kan uren werk per klant betekenen terwijl wellicht het fi-
nanciële belang slechts enkele honderden euro’s is. Kortom vanuit 
de klant bezien is dat een verkeerde kostenbaten-uitkomst. 

Gelukkig hebben we binnen het RB inventieve leden die dit pro-
bleem hebben voorzien en vervolgens zelf een oplossing beden-
ken die goed uitvoerbaar is en toch recht doet aan het arrest van 
de Hoge Raad. 
Zo kon het gebeuren dat op 8 februari jongstleden één van onze 
RB-leden, drs. Nick van Bemmel RB, werkzaam bij Flynth in Arnhem, 
contact zocht met directeur fiscale zaken Sylvester Schenk met het 

verzoek of zijn ‘voorstel’ goed genoeg zou zijn om door te sturen 
naar het ministerie. Sylvester Schenk en Fons Overwater waren al-
lebei zeer positief over het voorstel en hadden toevallig de dag 
daarna een bespreking op het ministerie van Financiën over diver-
se wetsvoorstellen waarbij dit voorstel van Nick van Bemmel ook al 
in hoofdlijnen werd besproken. Na die bespreking is het voorstel 
nagezonden naar Financiën. En zo lag zijn voorstel dus binnen een 
dag bij de werkgroep die zich met de box 3-problematiek bezig-
houdt. Zeker weten dat elementen van dit voorstel zullen worden 
overgenomen. 

In zijn voorstel gaat hij er van uit dat iedereen gecompenseerd kan 
worden. Dus zowel de bezwaarmakers als degenen die geen be-
zwaar hebben gemaakt. Immers, de Hoge Raad oordeelt dat de 
wetgeving onredelijk is en dan dient iedereen te worden gecom-
penseerd die schade heeft geleden door de onredelijke box3-re-
gelgeving. Mede als gevolg van de Toeslagenaffaire kan de Belas-
tingdienst niet nogmaals te lang vasthouden aan strikte uitvoering 
van de onredelijke regelgeving. 

Omdat wij zo positief zijn over dit voorstel dat een oplossing biedt 
en ook praktisch realiseerbaar is, brengt het RB dit graag onder de 
aandacht. 

De compensatie is te 
beperken tot bijvoorbeeld 

maximaal € 5.000 per 
persoon (€ 10.000 voor 

fiscale partners) per jaar. 
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Dus de huidige box 3-regels blijven gelden tot en met 
2022 voor de bepaling van het verzamelinkomen. De re-
paraties die worden aangebracht, zullen alleen invloed 
hebben op de hoogte van de aanslag inkomstenbelas-
ting van het desbetreffende jaar. Niet op de hoogte van 
het verzamelinkomen. Kortom de correctie op de aan-
slag zal als het ware als een soort extra heffingskorting 
moeten worden verrekend in de te betalen belasting-
aanslag IB.
Dat lijkt me ook een rechtvaardige oplossing. Immers 
als iemand in box 3 een spaarrekening heeft van  
€ 200.000 en als gevolg daarvan geen recht heeft op bij-
stand, moet deze niet met terugwerkende kracht alsnog 
recht krijgen op een uitkering omdat de banksaldi geen 
rendement opleverden. Bij de bijstand en alle toeslagen 
gaat het om het besteedbaar vermogen (de reserve-buf-
fer) om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, 
niet om het wel of niet realiseren van rendement op die 
spaarsaldi. Hetzelfde geldt voor de huurtoeslag en alle 
andere toeslagen.

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. 

0411-01_Covermij.indd   1 30-03-2020   16:02

advertentie

Samengevat 
Reparatie is mogelijk zonder dat aanvullende informa-
tie moet worden verzameld door de Belastingdienst en 
zonder dat er een miljoenen verzoekschriften moeten 
worden ingediend. 
Dit is mogelijk als aan de onderstaande voorwaarden 
wordt voldaan:
1.  De eerste schijf in de box 3-heffing tot € 103.643 kan 

de box 3-heffing op nul worden gesteld.
2.  De tweede schijf (tot maximaal € 1.036.418) wordt 

herrekend of er in werkelijkheid meer bank- en 
spaarrekeningen waren op de peildatum dan box 3 
veronderstelde. Zo ja, dan volgt compensatie tot een 
maximum van € 5.000 p.p. per jaar.

3.  De box 3-heffing in de derde schijf blijft ongewijzigd.
4.  Het verzamelinkomen wordt niet aangepast.  <<<
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Afgelopen coronawinter kwam bij ons thuis het gezelschapsspel Stap Op weer op tafel. 
Misschien kent u dit groengekleurde fietsspel uit de vorige eeuw. Winnaar is het team 
dat zo snel mogelijk de voorgeschreven kilometers aflegt. Onderweg kan je geluk heb-
ben ofwel de juiste kaarten en tegenwerking van je tegenstander. Denk aan de kaart 

met tegenwind, de spoorweg die sluit of een lekke band, waardoor je tot stilstand komt. En daarna 
word je pas weer kilometervreter als je de Stap Op-kaart, waar het spel naar is vernoemd, op tafel 
legt. Waarom ik stilsta bij dit avondklokvertier? Bij de introductie van het STAP-Buget afgelopen 
maart, moest ik aan Stap Op denken. 

Het STAP-Budget is een nieuwe subsidievergoeding voor scholing. STAP staat voor ‘Stimulering van 
de ArbeidsmarktPositie. Het houdt in dat individuen – onder allerlei voorwaarden vanzelf – een 
keer per jaar een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar kunnen ontvangen voor scholing. 
Een overweldigend succes meldde het UWV, die voor deze regeling verantwoordelijk is, jongstle-
den 3 maart. Want na anderhalve dag was het budget van de eerste tranche op. Zoals wel vaker 
voorkomt, is dit een subsidieregeling volgens het principe: ‘wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt’. Wie deze eerste keer niet op tijd was ingelogd en voorafgaand hierin erin geslaagd een oplei-
dingsplaats te reserveren en daarvan vervolgens het STAP-bewijs up te loaden, zat er naast. Maar 
krijgt dit jaar nog wel vijf keer een tweede kans. Net als de it-ers van het UWV. 
Misgrijpen is nooit leuk, maar in dit geval vooral niet omdat STAP is bedoeld om individuen meer 
regie te geven over hun eigen ontwikkeling en loopbaan. Wie voor deze eerste aanvraag 10 uur in 
de wachtrij stond – dat was de realiteit; ik heb het zelf ervaren en stond daar niet alleen – en daarna 
door kinderziekten toch niet de aanvraag kon doen, maar buiten spel werd gezet, zal zeker geen ei-
gen regie hebben ervaren. 

Ongetwijfeld zal het een volgende keer beter lopen, maar brengt deze regeling waarvoor zij in het 
leven is geroepen? Namelijk dat meer mensen hun kennis en vaardigheden actueel houden, een le-
venslang leren, en zorgen dat ze interessant blijven op de arbeidsmarkt. Iets wat voor een Register 
Belastingadviseur vanzelfsprekend is en bovendien verplicht door middel van PE-punten. 
Voor mensen die niet in staat zijn om een opleiding voor te financieren, is deze nieuwe regeling 
een uitkomst. Met wel met de nodige mitsen en maren. Het plafondbedrag is 1.000 euro en dat is  
gering voor een opleiding. Wie redt het daarmee? Ook zijn er de nodige digitale vaardigheden voor 
nodig om zo’n aanvraag te kunnen afronden. Mijn vermoeden is dat juist de groep mensen waar-
voor een dergelijke regeling een stimulans is – die de rijksoverheid de kwetsbaren noemt – hier niet 
of moeilijk in slagen. En met de digitale files die er vooralsnog zijn, al helemaal niet. 
Behalve dat deze regeling kansen biedt, worden ook veel mensen uitgesloten. ‘Kan iemand mij uit-
leggen dat dit jaar slechts 160.000 mensen gebruik kunnen maken van STAP en de mogelijkheid 
van aftrek van studiekosten voor 9.7 miljoen mensen daarmee is afgeschaft. Is dit dan een Leven 
Lang Leren?’, klonk op twitter. Want het STAP-Budget vervangt de aftrek van studiekosten IB van-
af 2022. En dat is zeker geen stimulans voor een bijscholen. 

De vraagt dringt zich op: waarom niet deze twee regelingen naast elkaar? STAP is natuurlijk goed-
bedoeld, maar is het een effectief middel om de groep kwetsbaren te stimuleren om te leren? Met 
alle drempels die erin zijn gebouwd, zullen kwetsbaren er niet of slechts zelden in slagen om de 
eindstreep te halen. Wat dit betreft voelt het als een spelletje Stap Op. Je hebt geluk nodig en vooraf 
weet al dat er de nodige blokkades (pestkaarten) gespeeld worden die het je moeilijk maken om je 
doel te bereiken. Als dat er te veel zijn en je hebt niet de Stap Op-kaart, dan bereik je nooit de eind-
streep. Dan stap je af of uit. In ieder geval stap je dan niet op. <<<

drs. W.J.L Straathof 
Wilma Straathof is sinds 

januari 2022 eindredacteur 
van Het Register   

Stap Op
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Het onderscheid tussen artikel 47 en 53 AWR 
is volgens de letter van de wet gelegen in in-
formatie die de inspecteur kan opvragen ten 
aanzien van de eigen belastingheffing ener-

zijds en de belastingheffing van derden anderzijds. De 
positie van de belastingadviseur in dezen is sinds de in-
voering van de bevoegdheid om informatie over derden 
op te vragen actueel.1 Zowel verzoeken op basis van arti-
kel 47 als op basis van artikel 53 AWR aan de belasting-
adviseur komen voor. 

Artikel 47 AWR en de belastingadviseur
Betoogd zou kunnen worden dat in de gevallen waarin 
de administratie van de belastingplichtige zich (gedeel-
telijk) bij de belastingadviseur bevindt, het onderzoek 
bij de belastingadviseur zijn oorsprong vindt in artikel 
47 AWR. Die situatie wordt hier buiten beschouwing ge-
laten; met een artikel 47 AWR verzoek wordt in deze bij-
drage het verzoek bedoeld dat ziet op informatie in ver-
band met de aangifte(n) van (het kantoor van) de 
belastingadviseur zelf.
Niet nieuw is de constatering dat de bevoegdheden ex ar-
tikel 47 (en 53) AWR van de inspecteur ruim zijn en door-
gaans veel informatie omvat.2 Die constatering heeft met 
name gevolgen gelet op de gedigitaliseerde administratie, 
waarvan e-mails onderdeel kunnen zijn. Tussen een be-
lastingadviseur en de inspecteur ontstond een geschil 
over de inzage in digitale bestanden en (al) het e-mailver-

De Belastingdienst heeft – naast openbare bronnen – veel informatie-
bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, het UWV, financiële instel-
lingen alsook de belastingadviseur. Dit artikel richt zich op de belas-
tingadviseur als informatiebron op grond van artikel 47 en 53 AWR. 
Dat neemt overigens niet weg dat de bevindingen ook kunnen gelden 
voor informatieverzoeken aan anderen dan de belastingadviseur. 
Voorts wordt besproken of de informatieverzameling door de inspec-
teur in lijn is met de AVG en of deze verordening en het evenredig-
heidsbeginsel nopen tot een gerichtere inzet van bevoegdheden. 

Hoe komt de Belasting-
dienst aan informatie? 
De belastingadviseur als bron

Sari Eckhart 
Mr. S.A. Eckhart is 

werkzaam als 
advocaat bij de 

Bont Advocaten in 
Amsterdam 
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keer. Volgens de belastingadviseur was niet al deze infor-
matie benodigd voor de belastingheffing bij zijn vennoot-
schappen en/of hem in privé. De inspecteur was een 
andere opvatting toegedaan en benadrukte: ‘Wij constate-
ren dat thans steeds vaker in boekenonderzoeken het gehele 
zakelijke mailverkeer wordt opgevraagd en dat daarvoor art. 
52 en art. 47 AWR een afdoende wettelijke basis bieden. Ook 
naar de toekomst toe zal dit gezien de toenemende digitalisatie 
van bedrijfsprocessen meer en meer het geval zijn’. 
Het hof gaf de inspecteur gelijk: ‘De gevraagde e-mails 
kunnen helpen bij de beoordeling door de Inspecteur of be-
langhebbende haar omzet juist en volledig heeft verant-
woord, eventueel na een daartoe door de Inspecteur in te stel-
len derdenonderzoek’. 3  
Het is niet uit te sluiten dat de inspecteur bij een informa-
tieverzoek op grond van artikel 47 AWR komt te beschik-
ken over informatie die relevant kan zijn voor de belas-
tingheffing van een ander. Dat voorzag de inspecteur ook 
in het besproken geval en liet daarom aan de belastingad-
viseur weten: ’ bij het onderzoek kan ook informatie worden 
verzameld in het kader van belastingheffing bij derden’. Be-
langhebbende voerde in dit verband aan dat de inspecteur 
misbruik had gemaakt van zijn bevoegdheden, omdat het 
onderzoek er in wezen op zou zijn gericht informatie over 
derden te vergaren. De inspecteur had toegezegd dat de e-
mails met fiscale adviezen niet gebruikt zouden worden 
voor de heffing bij derden en dat geen onderzoeken naar 
derden zouden worden ingesteld. Om die reden slaagde 
het betoog van belanghebbende over het misbruik niet, 

aldus het hof. De inspecteur is bij zijn handelen uiteraard 
gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk be-
stuur, waarvan het fair play-beginsel er één is. Het begin-
sel verzet zich ertegen dat de inspecteur de bevoegdheden 
tot het verkrijgen van informatie gebruikt om fiscale ad-
viezen te bemachtigen.4 Kennelijk vond het hof de toe-
zegging van de inspecteur dat de informatie niet ten aan-
zien van derden zou worden gebruikt voldoende om te 
concluderen dat geen sprake is van misbruik. Een ver-
plichting om ook e-mails met fiscale adviezen ter inzage 
te geven, lijkt mij echter niet in lijn met het fair play-be-
ginsel. 

Ten aanzien van het gebruik van informatie jegens een 
derde die ‘toevallig’ door de inspecteur bij een ander 
wordt aangetroffen, heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat 
die informatie in principe mag worden gebruikt: ‘Indien 
kan worden vastgesteld dat een op de artikelen 47 en volgen-
de AWR berustend verzoek tot het verstrekken van informa-
tie betrekking heeft op de belastingheffing ten aanzien van 

Een verplichting om ook e-mails  
met fiscale adviezen ter inzage te 
geven, lijkt mij echter niet in lijn  
met het fair play-beginsel.
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vragen die van belang is voor de heffing. Aan de inzet 
van artikel 53 AWR worden zelden restricties verbon-
den, zo lang met de informatie een heffingsbelang ge-
moeid kan zijn.7

Wat nu als de belastingadviseur als derde op grond van 
artikel 53 AWR wordt benaderd? Een derde bij wie bij 
uitstek informatie aanwezig is die van belang kan zijn 
voor de heffing, is namelijk de belastingadviseur. Een 
potentieel bijzonder waardevolle informatiebron voor 
de inspecteur. Als de inspecteur bijvoorbeeld bekend is 
met het feit dat een belastingadviseur vaak fiscale struc-
turen adviseert waarbij SPF’s (Stichting Particulier 
Fonds) betrokken zijn, mag de inspecteur artikel 53 
AWR dan gebruiken om te weten te komen wie van zijn 
cliënten betrokken zijn bij een SPF? Of mag de inspec-
teur de cliëntendossiers – waar doorgaans ook alle e-
mails in zitten – bij de belastingadviseur als derde partij 
opvragen? De inspecteur hoeft niet aan te geven waarop 
het verzoek om informatie is gebaseerd.8 Controleren 
mag. Zo lang geen fiscale adviezen worden opgevraagd, 
lijkt de inspecteur die bevoegdheid te hebben. De infor-
matie is namelijk mogelijk relevant voor de belasting-
heffing van derden en bij de belastingadviseur aanwezig. 
In het Besluit Fiscaal Bestuursrecht wordt de belasting-
adviseur als derde partij (en informatiebron) als zodanig 
genoemd. Onder paragraaf 20 (bewaarplicht), staat in 
het derde lid vermeld dat ‘er specifieke basisgegevens kun-
nen zijn, die vooral van belang zijn voor de belastingheffing 
van derden (zie artikel 53 AWR)’. Als specifiek en concreet 
voorbeeld worden de cliëntendossiers bij belastingadvi-
seurs genoemd. Het is dus heel goed mogelijk dat de be-
lastingadviseur als derde partij wordt benaderd voor ge-
gevens voor de heffing van zijn cliënten.

degene tot wie het verzoek is gericht, kan de enkele omstan-
digheid dat de door de Inspecteur verlangde informatie ook 
andere fiscale doeleinden kan dienen, niet tot het oordeel voe-
ren dat de Inspecteur zijn in de artikelen 47 en volgende 
AWR gegeven bevoegdheden misbruikt.”5 Het enkele feit 
dat informatie ook ten aanzien van een ander dan de ge-
adresseerde van het artikel 47 AWR verzoek kan worden 
gebruikt, levert volgens de Hoge Raad dus nog geen mis-
bruik op. In beginsel is het dus toegestaan om ‘bijvangst’ 
te gebruiken voor de heffing bij een ander. 
Naast de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
lijkt de enige beperking die de Hoge Raad heeft willen 
stellen aan het gebruik van informatie, gevallen waarin 
sprake is van misbruik. Daarvoor moet zijn voldaan aan 
het ‘zozeer indruist’-criterium: ‘Hierbij geldt als beperking 
dat gebruik door de inspecteur van deze gegevens en inlich-
tingen niet is toegestaan indien zij zijn verkregen op een wij-
ze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk han-
delende overheid mag worden verwacht dat dit gebruik 
onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden ge-
acht.”6 

Artikel 53 AWR en de belastingadviseur
In algemene zin geldt dat artikel 53 AWR de inspecteur 
de mogelijkheid biedt om bij derden informatie op te 

Het is dus heel goed mogelijk dat de 
belastingadviseur als derde partij wordt 
benaderd voor gegevens voor de heffing 
van zijn cliënten.
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plichtingen en rechten uit de AVG kunnen worden be-
perkt ter waarborging van fiscale aangelegenheden (art. 
23 AVG jo. 41 UAVG), maar daarbij dient wel een belan-
genafweging plaats te vinden. Ook laat dit onverlet dat 
in overeenstemming met de beginselen van de AVG (art. 
5 AVG) gehandeld moet worden, waaronder het beginsel 
dat persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die 
rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Bovenal moet 
de gegevensverwerking ‘beperkt tot wat noodzakelijk is 
voor de doeleinden’ zijn, dat ook wel de minimale gege-
vensverwerking wordt genoemd. Daarin komt nadruk-
kelijk tot uitdrukking dat moet worden gestreefd naar 
een zo minimaal mogelijke (en evenredige) gegevens-
verwerking. Overigens verdient het aanbeveling om als 
er aanwijzingen zijn dat de AVG niet is nageleefd, daar-
over een separate procedure te starten. De Hoge Raad 
heeft namelijk uitgemaakt dat schendingen van de AVG 
in beginsel niet leiden tot verlaging van de aanslag of 
schadevergoeding door de belastingrechter.11 

Hoewel het handelen van de inspecteur niet onbegrensd 
is, komen de buitengrenzen van het handelen gezien de 
hoeveelheid (digitale) informatie die in beginsel kan 
worden opgevraagd, vrij laat in zicht. Die grenzen die-
nen zich pas aan wanneer sprake is van (samengevat) 
onbehoorlijk handelen. Indachtig de algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder het 
evenredigheidsbeginsel alsook de AVG, meen ik dat in 
sommige gevallen gerichter om (minder) informatie zou 
moeten worden verzocht. 

Evenredigheid
Voorop staat dat controle door de inspecteur mogelijk 
moet zijn en dat de inspecteur in dat kader bevoegdhe-
den moeten hebben om te kunnen controleren. Dat de 
inspecteur de mogelijkheid moet hebben om informatie 
op te vragen, staat in zoverre niet ter discussie. De be-
trokkene bij wie informatie wordt verzameld, kan vaak 
niet anders dan – en is in beginsel ook verplicht – mee te 
werken. De personen waarover informatie wordt verza-
meld, zijn (in geval van een artikel 53 AWR verzoek) 
niet op de hoogte. Er is geen verplichting voor de inspec-
teur om zo ruim mogelijk informatie te vergaren; dit 
lijkt echter wel de praktijk te zijn geworden als gevolg 
van zeer ruime bevoegdheden en digitale databases. De 
optie dat het kan, vormt in zoverre het speelveld. Het is 
echter goed mogelijk dat meer informatie wordt meege-
nomen dan nodig voor het onderzoek waardoor het ver-
zoek werd ingegeven. Door de grote hoeveelheid infor-
matie die wordt verzameld – die niet per se van belang is 
voor het onderzoek – komt de evenredigheid van die be-
slissing in het gedrang.

Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (‘Afdeling’) omschreef is de ratio van het evenre-
digheidsbeginsel niet dat nadelige gevolgen van besluit-
vorming worden tegengegaan, maar dat onnodig nadeli-
ge gevolgen worden voorkomen.12 De Afdeling heeft  
bij de toetsing van de evenredigheid twee belangrijke 

Als een uitstapje naar de fiscale opsporingspraktijk 
wordt gemaakt, volgt daaruit eveneens dat de belasting-
adviseur een potentieel waardevolle bron aan informa-
tie is. Dit is zeker het geval sinds de – inmiddels alweer 
enige tijd – uitgebreide bijzondere opsporingsbevoegd-
heden en digitalisering. Er ligt veel meer informatie (di-
gitaal) vast, bijvoorbeeld omdat het gebruik van e-mail 
een deel van de telefonische en fysieke communicatie 
heeft vervangen. Als de belastingadviseur als verdachte 
wordt aangemerkt, is het geenszins ondenkbaar dat het 
hostingsbedrijf waar de belastingadviseur zijn e-mails 
en digitale dossiers heeft ondergebracht, verzocht wordt 
alle digitale bestanden uit te leveren. Ofschoon het de 
vraag is of de wetgever een dergelijke ongelimiteerde ge-
gevensverzameling heeft willen toestaan,9 blijkt dit sce-
nario zich in de praktijk al te hebben verwezenlijkt.10 Bij 
de inzet van strafrechtelijke bevoegdheden lijkt het fair 
play-beginsel niet te gelden en zo komen integrale dos-
siers van de belastingadviseur – zonder kennisgeving – 
ter beschikking te staan aan de FIOD. Informatie die 
waarschijnlijk niet allemaal in het strafrechtelijk onder-
zoek gebruikt zal worden, maar mogelijk wel relevant is 
voor de heffing. Deze informatie, ook de bijvangst, 
wordt in de praktijk door de FIOD aan de inspecteur 
overgedragen, (desgevraagd) op grond van artikel 55 
AWR en ook uit eigen beweging op grond van de Wet po-
litiegegevens/Besluit politiegegevens bijzondere opspo-
ringsdiensten. De ruime reikwijdte van artikel 53 AWR 
en strafrechtelijke bevoegdheden werken in de hand dat 
de inspecteur/FIOD de belastingadviseur als informatie-
bron beschouwt.

Mag dat allemaal?
De vraag die wellicht naar aanleiding van het voorgaan-
de opkomt is: mag dat allemaal? In de eerste paragraaf is 
al aangehaald dat het handelen van de inspecteur be-
grensd wordt door het ‘zozeer indruist’-criterium en de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar in al-
gemene zin kan geconcludeerd worden dat een ruime in-
formatieverzameling is toegestaan. 
Ten aanzien van de gegevensverwerking als bedoeld in 
de AVG door de inspecteur geldt dat de minister van Fi-
nanciën verantwoordelijk is. De Belastingdienst mag al-
leen persoonsgegevens verwerken als sprake is van één 
van de voorwaarden uit artikel 6 AVG. Daarbij wordt 
veelal een beroep gedaan op sub c) dat de verwerking 
noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelij-
ke verplichting en/of sub e) namelijk dat de verwerking 
noodzakelijk is ter vervulling van een taak van alge-
meen belang. In het vierde lid is de verenigbaarheids-
toets opgenomen: als persoonsgegevens (zonder toe-
stemming) worden verwerkt voor een ander doel dan 
waarvoor die zijn verzameld, moet bij de beoordeling of 
de gegevensverwerking is toegestaan, met aanvullende 
factoren rekening worden gehouden. Hierbij speelt de 
evenredigheid van de verdere verwerking een rol. De be-
trokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt 
heeft rechten op grond van de AVG, zoals het inzage-
recht en het recht op vernietiging en rectificatie. Ver-
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oriëntatiepunten aanvaard: (i) de aard en het gewicht 
van de bij het besluit betrokken belangen en (ii) de in-
grijpendheid van het besluit en de mate waarin het fun-
damentele rechten van de belanghebbenden aantast. 
Dat de inspecteur enig belang heeft bij de beslissing om 
informatie te verzamelen (onder i) zal vaak zo zijn. Ten 
aanzien van punt ii dringt als fundamenteel recht de ge-
dachte aan artikel 8 EVRM zich op, waaronder de be-
scherming van het privéleven en correspondentie valt. 
Als veel (gevoelige) informatie of informatie over veel 
personen wordt verzameld, is de inbreuk op artikel 8 
EVRM groter, waardoor de balans tussen onderdeel (i) 
en (ii) anders uitvalt dan wanneer het besluit minder in-
grijpende gevolgen heeft, omdat het minder (gevoelige) 
informatie of personen betreft. 

Op basis van het evenredigheidsbeginsel en de AVG 
meen ik dat de inspecteur er naar zou moeten streven 
om de ingrijpendheid van het besluit (in dit geval het 
informatieverzoek/-beschikking) terug te dringen en de 
inbreuk op artikel 8 EVRM zo beperkt mogelijk te hou-
den. Dat zou kunnen geschieden door te pogen zo ge-
richt mogelijk informatie te verzamelen en te streven 
naar zo min mogelijk ‘bijvangst’. Als bezien wordt hoe 
toezichthouders omgaan met hun bevoegdheden (art. 
5:16 en 5:17 Awb) tot het verzamelen van gegevens, 
blijkt dat rekenschap wordt gegeven van het feit dat hun 
bevoegdheden toegang bieden tot grote hoeveelheden 
digitale gegevens, terwijl niet al die informatie het on-
derzoek dient. Het evenredigheidsbeginsel komt daarin 
impliciet en expliciet tot uitdrukking. Uit de werkwijze 
van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)13 volgt dat 
met het doel en voorwerp van het onderzoek in het ach-
terhoofd een verzameling van gegevens wordt veiligge-
steld (de veiliggestelde dataset) (art. 2.1). 
Vervolgens vindt nog een selectie plaats tot een zogehe-
ten ‘binnen-de-reikwijdte’ dataset. Informatie die bin-
nen de reikwijdte valt is ‘dat wat naar zijn aard en/of in-
houd redelijkerwijs binnen het doel en voorwerp van 
het onderzoek kan vallen’. De betrokkene bij wie de in-
zage plaatsvindt, wordt geïnformeerd over het doel en 
voorwerp van het onderzoek (art. 2.1 lid 3) en in de gele-
genheid gesteld aanwezig te zijn bij de beoordeling of 
stukken binnen het doel en voorwerp van het onder-
zoek vallen (art. 2.2 lid 2). Vervolgens wordt de werkwij-
ze14 toegepast om geheimhoudersinformatie uit de data-
set te verwijderen. Het resultaat daarvan is de 
onderzoeksdataset waarmee aan de slag wordt gegaan. 
Gegevens uit de veiliggestelde dataset die niet zijn opge-
nomen in de onderzoeksdataset, worden niet herge-
bruikt in een ander onderzoek, noch extern verstrekt 
(art. 2.6). Uit deze werkwijze volgt dat zo gericht moge-
lijk gezocht wordt naar informatie die van belang is voor 
het onderzoek. Ook krijgt informatie die aanvankelijk 
was veiliggesteld, maar niet in het onderzoek wordt ge-
bruikt, geen vervolg. Uit de werkwijze15 van De Neder-
landsche Bank (DNB) volgt ook dat waarborgen zijn ge-
troffen om zo gericht mogelijk digitale informatie voor 
het onderzoek te selecteren. De werkwijze van de DNB 

komt erop neer dat eerst geprivilegieerde en privégege-
vens uit de veiliggestelde dataset worden verwijderd, 
waarbij de bevraagde persoon betrokken is. Vervolgens 
worden uitsluitend gerichte zoekacties verricht in de ge-
schoonde gegevens op basis van zoektermen. Die zoek-
termen vinden hun oorsprong in het doel van het onder-
zoek (art. 5). De gegevens die niet worden opgenomen 
in het onderzoeksdossier, maar wel waren veiliggesteld, 
worden vernietigd (art. 6). Ook hier geldt dat de bij-
vangst dus niet verder gebruikt of bewaard wordt. De 
werkwijzen van de toezichthouder bieden concrete aan-
knopingspunten voor de inspecteur op welke wijze 
(meer) invulling kan worden gegeven aan de waarbor-
ging van het evenredigheidsbeginsel en de minimale ge-
gevensverwerking op grond van de AVG.

Conclusie
De inspecteur heeft ruime bevoegdheden om informatie 
te verzamelen. Eventuele bijvangst aan informatie mag 
worden gebruikt. Ook de belastingadviseur kan als bron 
van informatie dienen. Het enkele feit dat de inspecteur 
een bevoegdheid toekomt, betekent nog niet dat van die 
bevoegdheden in maximale omvang gebruik moet wor-
den gemaakt. Zeker niet gezien de toegenomen hoeveel-
heid digitale gegevens. In het bijzonder het evenredig-
heidsbeginsel zou moeten leiden tot een gerichtere 
inzet van bevoegdheden waarbij het doel van het onder-
zoek leidend zou moeten zijn. De werkwijzen van toe-
zichthouders bieden inspiratie op welke wijze daar in-
vulling aan zou kunnen worden gegeven.  <<<
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Inkomstenbelasting

2022/12 Loon na emigratie telt niet 
mee voor berekening arbeidskorting
De arbeidskorting geldt voor de belastingplichtige die arbeidsinko-
men geniet. In de Wet IB 2001 is niet vastgelegd wat moet worden 
verstaan onder het arbeidskomen van iemand die een deel van het 
kalenderjaar belastingplichtig is in Nederland en de rest van het 
jaar niet. 

De Hoge Raad heeft beslist dat voor de berekening van de hoogte 
van de arbeidskorting niet het wereldinkomen in aanmerking 
moet worden genomen, maar alleen het loon dat in Nederland 
vóór de emigratie is genoten. Het na de emigratie genoten loon 
maakt voor de arbeidskorting geen deel uit van het arbeidsinko-
men in de zin van artikel 8.11 Wet IB 2001. De Hoge Raad besliste 
dit in de procedure van een man die tot en met 31 oktober 2015 in 
Nederland woonde en over deze periode een salaris had van  
€ 64.046 van een bv. Op 1 november 2015 emigreerde hij naar Cos-
ta Rica. Vanaf 1 november 2015 ontving hij een salaris van € 17.362 
van een andere bv voor een dienstbetrekking in Costa Rica. De in-
specteur hield bij de aanslag inkomstenbelasting 2015 rekening 
met een arbeidskorting van € 834 maar de man stelde dat de ar-
beidskorting € 1.438 moest zijn omdat het loon uit Costa Rica niet 
meetelde voor de berekening van de arbeidskorting. De Hoge Raad 
besliste dat de Wet IB 2001 er van uitgaat dat Nederland inkom-
stenbelasting heft over (1) het inkomen van inwoners van Neder-
land of als zodanig kwalificerende niet-inwoners en (2) Nederlands 
inkomen van niet-inwoners van Nederland. Als voor de bereke-
ning van de arbeidskorting ook rekening moet worden gehouden 
met niet-Nederlands inkomen van personen die niet-inwoner zijn 
van Nederland en ook niet als zodanig worden gekwalificeerd, dit 
kan worden gezien als een uitbreiding van het inkomen dat in aan-
merking wordt genomen bij de heffing van inkomstenbelasting. 
Een dergelijke uitbreiding is een inbreuk op het uitgangspunt van 
de Wet IB 2001. Ook de wetsgeschiedenis biedt geen duidelijkheid. 
Er zijn volgens de Hoge Raad onvoldoende redenen om aan te ne-

men dat het begrip arbeidsinkomen in artikel 8.1, lid 1, letter e, 
Wet IB 2001 zo moet worden uitgelegd dat daaronder ook moeten 
worden begrepen inkomsten die door een niet-inwoner van Ne-
derland zijn genoten en die niet in Nederland belastbaar zijn. De 
Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van de staatssecretaris 
ongegrond.

	■ Hoge Raad 17 december 2021, nr. 20/00799, ECLI:NL:HR:2021:1893

2022/13 Rente over “huurderslasten” 
wel aftrekbare eigenwoningrente bij 
ingrijpende verbouwing
Een man kocht in december 2010 voor bijna € 1,8 mln een woning, 
die hij daarna zeer ingrijpend liet renoveren en verbouwen. De to-
tale kosten van de verbouwing bedroegen bijna € 3 mln. De in-
specteur stelde in de aangifte IB 2013 dat de verbouwingskosten 
voor € 743.678 geen verband hielden met de eigen woning. Het 
ging onder meer om de kosten van een installatiebedrijf, tegel-
werk, stoffering, de aanleg van een vloer en van lambrisering in de 
woonkamer en de kosten van de inrichting van de tuin. Volgens de 
inspecteur was voor deze uitgaven sprake van “huurderslasten” en 
was de rente over dit deel van de lening niet aan te merken als ei-
genwoningrente.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste dat voor de eigenwo-
ningregeling onder “schulden die zijn aangegaan voor verbetering 
of onderhoud van de woning” niet kunnen worden begrepen 
schulden die zijn aangegaan voor verbetering of onderhoud van de 
woning voor zover sprake is van “huurderlasten”. Er was geen aan-
knopingspunt om het begrip “verbetering of onderhoud van de 
woning” enger uit te leggen dan uit de wettekst voortvloeide in 
die zin dat tot “verbetering of onderhoud” niet behoorde “verbete-
ring of onderhoud” die in huurverhoudingen doorgaans door de 
huurder worden gedaan. Als de wetgever het verschil in fiscale be-
handeling tussen eigenaar en huurder wat betreft huurderslasten 
ook had willen opheffen voor de rente op schulden aangegaan voor 
de financiering van dergelijke lasten, dan had de wetgever dat met 
zoveel woorden in de wet moeten regelen. Nu dat niet was ge-
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beurd, kon er niet van worden uitgegaan dat de wetgever de rente 
op schulden aangegaan voor verbetering of onderhoud van de wo-
ning niet in aftrek had willen toelaten voor zover het ging om ver-
betering of onderhoud die in huurverhoudingen door de huurder 
doorgaans werden gedaan. In dit geval ging het om een zeer om-
vangrijke verbouwing, inclusief nieuwe aanleg en inrichting van 
de tuin. Het paste daarbij niet om voor elke onroerende uitgave af-
zonderlijk te toetsen of sprake was van onderhoud of verbetering. 
Dat deed volgens de rechtbank geen recht aan het feit dat zo’n ver-
bouwing in zijn geheel moest worden bezien (complexgedachte). 
De rechtbank verklaarde het beroep gegrond en beperkte de cor-
rectie op de aangifte tot € 1.160.

	■ Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 november 2021, nr. BRE 19/318, ECLI:NL:RBZWB:2021:5709 

2022/14 Geen aandelenfusiefaciliteit 
voor onzakelijke letteraandelen bij 
kinderen
Voor de aandelenfusiefaciliteit van artikel 3.55 Wet IB 2001 geldt 
een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat de fusie niet in over-
wegende mate mag zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van 
belasting. Rechtbank Gelderland was het in de volgende procedure 
met de inspecteur eens dat aan daarvan wel sprake was.

Een man hield alle aandelen in een bv. Hij verzocht de inspecteur 
in december 2018 om zekerheid vooraf over een aandelenfusie ex 
artikel 3.55 Wet IB 2001. Er zou een nieuwe holding worden opge-
richt waarbij de aandelen werden volgestort via inbreng van de 
aandelen in de bv. Na de aandelenfusie zouden de kinderen van de 
man participeren in de bv, waarbij het huidige vermogen geheel 
ten gunste bleef van de man die via de nieuw op te richten hol-
ding, de meerderheid van de stemrechten in de bv zou blijven hou-
den. De bestaande aandelen in de bv zouden worden omgezet in 
preferente aandelen. Daarnaast zouden nieuwe gewone aandelen 
worden uitgegeven die zouden worden geplaatst bij een nog op te 
richten tussenholding van de vier kinderen die ieder een personal 
holding zouden oprichten waarin ieder een 25%-belang kreeg in 
die tussenholding. De winstreserve van de gewone aandelen was 
nihil en zou moeten worden gevormd door de toekomstige jaar-
lijkse winst minus het aan de winstreserve van de preferente aan-
delen toe te rekenen deel van die winst. Jaarlijks zou over het saldo 
van de winstreserve van de preferente aandelen een preferent 1% 
van de winst worden toegedeeld. De rest van de winst kwam toe 
aan de gewone aandelen. De inspecteur wees het verzoek af. 

Rechtbank Gelderland was het met de inspecteur eens dat de voor-
genomen fusie overwegend was gericht op het ontgaan of uitstel-
len van belastingheffing omdat de wijze waarop de voorgenomen 
participatie van de kinderen werd vormgegeven onzakelijk was. 
De preferente aandelen gaven geen recht op een zakelijke vergoe-
ding voor het beschikbaar stellen van vermogen, alle risico’s van 
tenietgaan lagen bij de vader en elke vermogensvermeerdering 
kwam bij de kinderen terecht. Verder kwam de economische bete-
kenis van de preferente aandelen niet overeen met de economi-
sche betekenis van de aandelen in de bv vóór de statutenwijziging. 
Hierdoor zou sprake zijn van een onzakelijk hoog rendement op 
de kapitaalinbreng van de kinderen en vond een verschuiving van 
financiële rechten plaats van de vader naar zijn kinderen. Er was 

dus sprake van een onzakelijke verlettering, door de ongelijke en 
daardoor onzakelijke ruilverhouding. Verder kwam een preferent 
dividend van 1% in verhoudingen tussen van elkaar onafhankelijke 
partijen niet voor en zeker niet wanneer de inbreng van de zitten-
de aandeelhouder en de toetredende aandeelhouders zozeer uit el-
kaar liepen als in dit geval: ruim € 32 mln aan cumulatief preferen-
te aandelen tegenover € 200.000 aan gewone aandelen. De 
neerwaartse risico’s lagen te eenzijdig bij de vader, terwijl de op-
waartse kansen volledig aan de kinderen ten goede kwamen. Hier-
door vond een onzakelijke waardeverschuiving plaats tussen de 
vader en de kinderen, die als een vervreemdingsvoordeel met in-
komstenbelasting moest worden belast.

	■ Rechtbank Gelderland 25 november 2021, nr. AWB 20/1645, ECLI:NL:RBGEL:2021:6268

2022/15 Korting op AOW-uitkering 
ook al was al gewerkt vóór 15-jarige 
leeftijd
Voor het in aanmerking kunnen komen voor een AOW-uitkering 
is het niet nodig om AOW-premies te hebben betaald. Dat bete-
kent dat het ook mogelijk is dat over meer jaren AOW-premie 
wordt betaald dan het aantal jaren dat voor de vaststelling van de 
hoogte van de AOW-uitkering in aanmerking wordt genomen. Tot 
1 januari 2013 was de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar en de aan-
vangsleeftijd 15 jaar. Er worden dus maximaal 50 jaren van verze-
kerd zijn in aanmerking genomen en in dat geval bestaat recht op 
de (maximale) AOW-uitkering. Die maximale uitkering wordt ge-
kort met 2% per jaar voor ieder jaar dat men in dat tijdvak van 50 
jaren niet verzekerd was, bijvoorbeeld omdat men geen ingezete-
ne was. Met ingang van 2013 is de AOW-leeftijd stapsgewijs ver-
hoogd. Voor de jaren daarna geldt voor elk jaar een afzonderlijke 
ingangsdatum en vervolgens wordt er vanuit die ingangsdatum 50 
jaren teruggerekend naar de aanvangsleeftijd. Het is dus mogelijk 
dat iemand vóór zijn ingangsdatum al heeft gewerkt en in verband 
daarmee AOW-premie heeft betaald, maar dat die periode niet 
meetelt voor de bepaling van de maximale termijn van 50 jaren. 
Rechtbank Amsterdam besliste in de volgende zaak dan ook te-
recht dat de AOW’er toch gekort moest worden op zijn overbrug-
gingskrediet (OBR) en AOW omdat de man vóór zijn OBR- en 
AOW-gerechtigde leeftijd was geëmigreerd. 

De procedure werd gevoerd door een in 1954 geboren man die in 
2013 emigreerde naar de Filipijnen. Op 4 januari 2020 vroeg hij 
een overbruggingsuitkering aan. De SVB kende de uitkering toe 
maar paste een korting van 12% toe, omdat de man zes jaren (19 fe-
bruari 2013 tot 20 juli 2019) niet verzekerd was geweest. Op de 
AOW die de man een jaar later aanvroeg paste de SVB een korting 
van 14% toe omdat de man niet verzekerd was voor de AOW in de 
periode van 19 februari 2013 tot 20 november 2020 (zeven jaar). 
Dat in de jaren 1967 tot en met 1970 en in 2020 AOW-premie was 
afgedragen, betekende volgens de SVB niet dat de man vanaf 19 fe-
bruari 2013 verzekerd was voor de AOW, omdat hij vanaf dat mo-
ment niet had gewoond of gewerkt in Nederland. De man ging in 
beroep en stelde dat hij in totaal 44 jaar (tot februari 2013) AOW-
premie had betaald. Rechtbank Amsterdam was het met de SVB 
eens dat de man voor de overbruggingsuitkering en de AOW zes 
respectievelijk zeven jaar niet verzekerd was geweest en de SVB 
daarom de korting van 12% respectievelijk 14% terecht had toege-
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past. Dat in eerdere jaren dan de ingangsdatum van de verzeke-
ringsperiode voor het AOW-pensioen (die aanving op 20 november 
1970), namelijk in 1967, 1968, 1969 en 1970 AOW-premie was be-
taald, deed daar niet aan af. De man had op 20 november 2020 de 
voor hem geldende AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden bereikt 
en daarom begon de verzekeringsperiode van de AOW voor hem, 
50 jaar eerder, op 20 november 1970. Het feit dat hij eerder premie 
had betaald maakte dit niet anders. 

	■ Rechtbank Amsterdam 18 november 2021, nr. AMS 20/5631, ECLI:NL:RBAMS:2021:7869

2022/16 Aftrek eigen woning door 
emigratie echtgenote buiten EU niet 
te verdelen
Artikel 2.17 Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeen-
schappelijke inkomensbestanddelen onderling kunnen verdelen 
in elke gewenste verhouding. In artikel 5a AWR en in artikel 1.2 
Wet IB 2001 is geregeld wie fiscaal partners kunnen zijn. Voor 
echtgenoten en geregistreerde partners geldt niet de eis dat zij in-
geschreven moeten zijn op hetzelfde adres in de basisregistratie 
personen (BRP). Die eis geldt wel voor belastingplichtigen met een 
notarieel samenlevingscontract en voor de belastingplichtigen die 
in een situatie zijn zoals beschreven in artikel 1.2, lid 1, Wet IB 
2001. Zij kunnen alleen maar als fiscaal partner worden aange-
merkt als zij op hetzelfde adres in de BRP staan ingeschreven. Arti-
kel 1.2, lid 4, onderdeel b, Wet IB 2001 bepaalt vervolgens dat een 
persoon die geen inwoner is van Nederland én geen kwalificerende 
buitenlandse belastingplichtige in de zin van artikel 7.8 Wet IB 
2001 is, niet als partner kan worden aangemerkt. En dat geldt voor 
beide categorieën, dus ook voor gehuwden. 

De echtgenote van een in Nederland wonende man emigreerde op 
29 juni 2015 naar een land buiten de EU, waardoor zij geen kwalifi-
cerende buitenlandse belastingplichtige kon zijn. Door deze emi-
gratie waren de echtgenoten geen fiscale partners meer en konden 
de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen niet meer over 
hen verdeeld worden. De man trok de volledige rente die was be-
taald over de hypotheek op de gezamenlijke eigen woning af in 
zijn aangiften inkomstenbelasting 2015, 2016 en 2017. In zijn aan-
gifte over 2015 gaf hij aan dat hij het hele jaar gehuwd was en ook 
het gehele jaar had samengewoond met zijn echtgenote. In de aan-
giften 2016 en 2017 gaf hij aan dat hij geen fiscaal partner had. De 
inspecteur legde navorderingsaanslagen op omdat de man volgens 
hem maar voor 50% recht had op aftrek en ten onrechte 100% aan 
zichzelf had toebedeeld. Rechtbank Noord-Holland vernietigde de 
navorderingsaanslag 2015 omdat de inspecteur uit de gegevens in 
de BRP al bekend had kunnen zijn met de het feit dat de echtgeno-
te vanaf 29 juni 2015 niet meer op hetzelfde adres als de man stond 
ingeschreven. Hof Amsterdam besliste dat de inspecteur voor 2016 
en 2017 wel een nieuw feit had. Het nieuwe feit bestond uit de 
vaststelling dat ondanks de emigratie van de echtgenote geen wij-
ziging was opgetreden in de gerechtigdheid tot de woning en de 
verbondenheid tot de hypothecaire schulden, zodat kon worden 
nagevorderd. Uit de BRP bleek dat de man en de vrouw ook na de 
emigratie nog steeds gehuwd waren, maar daarin was niet het gel-
dende huwelijksgoederenregime tussen hen vastgelegd. Ook uit 
de migratie-aangifte bleek dat niet en er stond ook geen informatie 
in over de gerechtigdheid tot de woning. Op grond van artikel 2.17, 

lid 5, Wet IB 2001 waren de belastbare inkomsten uit eigen wo-
ning alleen gemeenschappelijke inkomensbestanddelen als de be-
lastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar dezelfde part-
ner had. De man had in de zin van de inkomstenbelasting geen 
(fiscaal) partner in 2016 en 2017 zodat de eigen woning geen ge-
meenschappelijk inkomensbestanddeel was. Het echtpaar kon er 
dan niet voor kiezen om het aan de vrouw toekomende deel van 
de belastbare inkomsten van de woning aan de man toe te reke-
nen. Omdat de man voor 50% eigenaar van de woning en de hypo-
theekschulden was, had hij maar recht op 50% van de aftrek. 

	■ Gerechtshof Amsterdam 29 april 2021, nr. 19/00952 en 19/00953, ECLI:NL:GHAMS:2021:1311

Omzetbelasting

2022/17 Vof btw verschuldigd over 
privégebruik woning door firmanten
De vennoten van een kwekerij-vof waren in gemeenschap van 
goederen gehuwd. Het echtpaar had een woning laten bouwen die 
in 2011 in gebruik was genomen. De facturen waren uitgereikt aan 
het echtpaar. De vof rekende de woning tot haar bedrijfsvermogen 
en bracht de voorbelasting op de bouw in aftrek en voldeed vanaf 
de oplevering van de woning in 2011 op grond van artikel 4, lid 2, 
letter a, Wet OB, btw op aangifte in verband met het privégebruik 
van de woning door het echtpaar. Op grond daarvan werd het ge-
bruiken van een tot het bedrijf behorend goed voor privédoelein-
den van de ondernemer, van zijn personeel, of voor andere dan be-
drijfsdoeleinden als belastbare dienst gezien als voor dat goed 
(volledig of gedeeltelijk) aftrek is ontstaan. De vof maakte tegen 
de voldoening van artikel 4, lid 2, onderdeel a, Wet OB bezwaar en 
stelde dat op grond van het champignonkwekerij-arrest van de 
Hoge Raad van 30 oktober 2015 (14/03007) geen sprake was van 
“een tot haar bedrijf behorend goed” en daarom ook niet van een 
belastbare dienst in de zin van artikel 4, lid 2, letter a, Wet OB.

De Hoge Raad besliste dat een goed tot het bedrijf van een onder-
nemer behoort als de ondernemer dat goed heeft verworven in 
zijn hoedanigheid van ondernemer en hij als zodanig de macht 
heeft verkregen om als eigenaar over dat goed te beschikken. Of 
daarvan sprake is, moet worden beoordeeld naar de omstandighe-
den van het geval waarbij het begrip “verwerving als belasting-
plichtige” ruim moet worden uitgelegd. Is vervolgens sprake van 
volledige bestemming van een goed voor bedrijfsdoeleinden en 
wordt een deel van dat goed voor privédoeleinden gebruikt, dan 
heeft de ondernemer recht heeft op volledige aftrek van de voor-
belasting, maar is hij ook verplicht om btw te voldoen over het ge-
bruik van dat goed voor andere dan bedrijfsdoeleinden. Het in af-
trek brengen van de btw met betrekking tot een goed, vormt een 
aanwijzing dat de ondernemer bij de aanschaf van het goed als on-
dernemer handelde en het goed voor zijn onderneming bestemde. 
Een en ander leidt ertoe dat wanneer een ondernemer bij zijn btw-
aangiften de btw in verband met een door hem gekocht of voor 
hem gebouwd goed onmiddellijk in aftrek brengt en hij dat goed 
feitelijk geheel of gedeeltelijk voor bedrijfsdoeleinden gebruikt, 
aangenomen kan worden dat hij als ondernemer dit goed voor zijn 
bedrijf heeft bestemd. Een goed behoort tot het bedrijf van een vof 
als (1) de vennoten gezamenlijk bevoegd zijn om over dat goed te 
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beschikken alsof de vof eigenaar ervan was, en (2) zij dat goed (ge-
heel of gedeeltelijk) bestemmen voor gebruik bij de uitoefening 
van hun als vof gedreven bedrijf. Daarvan was in dit geval sprake: 
de vof gebruikte het pand voor bedrijfsdoeleinden én alle voorbe-
lasting ter zake van de bouw van het pand was in aftrek gebracht. 
Daarom was het pand volledig voor bedrijfsdoeleinden bestemd en 
was het gaan behoren tot het bedrijfsvermogen van de vof. De vof 
slaagde er niet in te bewijzen dat de woning niet tot haar bedrijfs-
vermogen behoorde. Anders dan in het champignonkwekerij-ar-
rest stond in het geval van de kwekerij-vof wél vast dat haar ven-
noten samen bevoegd waren over de woning te beschikken, alsof 
de vof eigenaar daarvan was. De kwekerij-vof was btw verschul-
digd over het privégebruik door haar vennoten van de woning die 
tot het bedrijfsvermogen van de vof was gaan behoren. 

	■ Hoge Raad 17 december 2021, nr. 19/05647, ECLI:NL:HR:2021:1836

Vennootschapsbelasting

2022/18 Winstgrens voor subjectieve 
Vpb-vrijstelling niet naar rato, maar 
absoluut bedrag
Stichtingen en verenigingen die beperkt winstgevende onderne-
mingsactiviteiten verrichten, hebben onder voorwaarden recht op 
een subjectieve vrijstelling van vennootschapsbelasting. De Hoge 
Raad besliste in de volgende zaak op de eerste en tweede winst-
grens van artikel 6, lid 1, Wet Vpb.

Een in 2009 opgerichte vereniging verrichtte zowel belaste als on-
belaste activiteiten voor de Vpb. In 2010 bedroeg haar belastbare 
winst € 9.884, in 2011 € 28.433 en in 2012 € 31.414 (in totaal  
€ 69.731). De inspecteur legde over 2012 een navorderingsaanslag 
Vpb op naar een belastbare winst van € 31.414, omdat de vrijstel-
ling van artikel 6 Wet Vpb volgens hem niet van toepassing was. 
Deze vrijstelling gold als de winst van het jaar niet meer bedroeg 
dan € 15.000 (eerste winstgrens), of als de winst van het jaar en 
van de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedroeg 
dan € 75.000 (tweede winstgrens). Volgens de inspecteur kwam 
de vereniging niet in aanmerking voor de vrijstelling omdat de 
winst van 2012 hoger was dan € 15.000 en de winst van 2012 en de 
daaraan voorafgaande twee jaren tezamen (€ 69.731) hoger was 
dan drie vijfde van de tweede winstgrens. 

De Hoge Raad las in artikel 6 Wet Vpb niet dat de tweede winst-
grens niet van toepassing was als sinds de oprichting van het li-
chaam nog geen vijf (boek)jaren waren verstreken. Ook de strek-
king van de regeling over de tweede winstgrens gaf hiertoe geen 
aanleiding. De regeling was bedoeld om onder voorwaarden een 
tegemoetkoming te verlenen als de eerste winstgrens in een be-
paald jaar door een incidentele oorzaak werd overschreden. Daar-
mee was niet te verenigen dat deze tegemoetkoming in de eerste 
vier (boek)jaren na de oprichting van een lichaam nooit zou kun-
nen worden toegepast. In artikel 6 Wet Vpb was ook geen aan-
knopingspunt te vinden voor de opvatting dat de tweede winst-
grens tijdsevenredig moest worden herleid zolang het lichaam 
nog niet vijf (boek)jaren bestond. De tweede winstgrens was ook 
van toepassing als sinds de oprichting van het lichaam minder 

dan vijf (boek)jaren waren verstreken, en het lichaam dus in 
(een deel van) de voorafgaande vier (boek)jaren geen winst had 
kunnen behalen.

Dit betekende dat gedurende de eerste vijf (boek)jaren sinds de op-
richting van een in artikel 6 Wet Vpb bedoeld lichaam voor elk jaar 
waarin de winst meer bedroeg dan de eerste winstgrens van  
€ 15.000, moest worden vastgesteld of de winst van het lichaam 
van het betreffende jaar tezamen met de winst van de daaraan 
voorafgaande (boek)jaren meer was dan € 75.000. Zolang dat niet 
het geval was, was de winst onbelast. Vanaf het moment dat de 
tweede winstgrens werd gepasseerd, bleef in de daaropvolgende 
(boek)jaren de winst van het lichaam van het betreffende jaar on-
belast als die winst in dat jaar niet hoger was dan de eerste winst-
grens van € 15.000. Dit was ook van toepassing als een in artikel 6 
Wet Vpb bedoeld lichaam pas enige tijd na zijn oprichting een on-
derneming begon te drijven, en daarna nog geen vijf (boek)jaren 
waren verstreken. Voor de toetsing aan de tweede winstgrens 
moest dan de winst in aanmerking worden genomen die het li-
chaam had behaald sinds het een onderneming was gaan drijven. 
De Hoge Raad verklaarde het beroep in gegrond en besliste dat de 
vereniging in 2012 en in de daaraan voorafgaande twee (boek)jaren 
sinds haar oprichting een totaalbedrag aan winst had behaald van 
minder dan € 75.000. Zij was daardoor in 2012 vrijgesteld van Vpb.

	■ Hoge Raad 21 januari 2022, nr. 20/00772, ECLI:NL:HR:2022:51

Erf- en schenkbelasting

2022/19 Huwelijkse voorwaarden 
kort voor overlijden aan te merken 
als belaste schenking
Een vrouw huwde op 2 september 2015 in wettelijke gemeenschap 
van goederen met de man met wie zij al 33 jaar een relatie had. Op 
19 oktober 2017 gingen zij huwelijkse voorwaarden aan waarbij 
werd overeengekomen dat de man gerechtigd zou zijn tot 10% van 
zowel de schulden als de goederen van de gemeenschap en de 
vrouw gerechtigd zou zijn tot 90% van zowel de schulden als de 
goederen van de gemeenschap. De man overleed kort daarna op 9 
december 2017. De vrouw was zijn enige erfgename. Zij stelde zich 
met betrekking tot de aangifte erfbelasting op het standpunt dat 
sprake was van een verdeling 10%-90%, maar de inspecteur stelde 
dat de verdeling 50%-50% was en dat het door de man vrijwillig af-
stand doen van het recht op 50%, was aan te merken als een schen-
king van de man. De vermogensverschuiving was voltooid door 
het overlijden en de schenking had plaatsgevonden binnen 180 da-
gen vóór het overlijden en werd geacht tot de nalatenschap te be-
horen. 

Hof Amsterdam was het eens met de inspecteur dat sprake was 
van fraus legis. Volgens het hof was sprake van strijd met doel en 
strekking van artikel 1, lid 1 en lid 7, Successiewet in verbinding 
met artikel 12 Successiewet. De erfbelasting is bedoeld om al wat 
krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van ie-
mand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde te be-
lasten. Op grond van artikel 12 Successiewet werd geacht ook op 
grond van erfrecht te zijn verkregen al wat binnen 180 dagen aan 
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het overlijden voorafgegaan was geschonken door een erflater die 
ten tijde van dat overlijden in Nederland woonde. Met het aangaan 
van de huwelijkse voorwaarden als zodanig was volgens het hof 
geen sprake van een schenking, maar doel en strekking van artikel 
1, lid 1 en lid 7, en artikel 12, lid 1, Successiewet zouden worden 
miskend als het aangaan van de huwelijkse voorwaarden in dit ge-
val niet op één lijn zou worden gesteld met een schenking (norm-
vereiste). Ook vond het hof het aangaan van de huwelijkse voor-
waarden in overwegende mate - doorslaggevend - ingegeven door 
belastingverijdelende motieven (motiefvereiste), namelijk het 
ontgaan van de heffing van erfbelasting. Volgens het hof was de 
gevolgde weg kunstmatig en van elk reëel belang ontbloot, afge-
zien van het anti-fiscale belang. Met (en bij) het aangaan van de 
huwelijkse voorwaarden had de man zijn echtgenote volgens het 
hof bevoordeeld omdat haar bij ontbinding van de huwelijksgoe-
derengemeenschap (en bij in leven zijn) vanwege de overeengeko-
men huwelijkse voorwaarden niet langer 50%, maar 90% van de 
huwelijksgoederengemeenschap toekwam. Het oogmerk van han-
delen door de man was alleen gebaseerd op vrijgevigheid en niet 

op het tot stand brengen van een goederengemeenschap ten be-
hoeve van samenleven. De huwelijkse voorwaarden waren alleen 
aangegaan om (geheel) erfbelasting te ontgaan. Omdat de man op 
het moment van het aangaan van de huwelijkse voorwaarden al 
ernstig ziek was, was er ten tijde van het aangaan van de huwelijk-
se voorwaarden geen sprake van enigszins gelijke levens- en sterf-
tekansen. De huwelijkse voorwaarden waren aangegaan in het 
zicht van overlijden en er was sprake van een bevoordeling binnen 
180 dagen voor het overlijden van de man, die op één lijn moest 
worden gesteld met een schenking. De inspecteur had de bevoor-
deling met het opleggen van de aanslag schenkbelasting terecht in 
de aanslag erfbelasting begrepen. 

	■ Gerechtshof Amsterdam 4 januari 2022, nr. 20/00804, ECLI:NL:GHAMS:2022:96
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De rechtsmiddelen bezwaar en beroep zijn ge-
noegzaam bekend. Dat geldt in mindere mate 
voor klachtprocedures en mediation. Welke 
zaken lenen zich goed voor mediation en hoe 

ziet een mediationtraject eruit? Deze en andere vragen 
legden we voor aan enkele deskundigen van de 
Belastingdienst: mr. Ron Dautzenberg, conflictdeskundi-
ge en registermediator, mr. Bart van Schaik, vaktechnisch 
coördinator klachten Belastingdienst/Particulieren en mr. 
Jan Spek, teammanager van één van de vier klachten-
teams van de Belastingdienst/Particulieren. Voor de dui-
delijkheid: ook klachten vanuit het mkb en grote onder-
nemingen worden door de klachtenteams van 
Belastingdienst/Particulieren behandeld. 

Welke zaken zijn geschikt voor mediation? En welke 
meer voor een klacht of bezwaar ? 
Ron Dautzenberg: ‘Vanuit het oogpunt van mediation is 
het van belang verschil te maken tussen wat wij een ge-

‘ Voorkómen is beter dan 
vóórkomen bij de rechter’
De Belastingdienst werkt sinds 2005 met mediation. Mediation wordt ingezet 
naast de procedures voor bezwaar en beroep en klachtbehandeling. Jaarlijks zijn 
er ‘enkele tientallen’ aanmeldingen voor mediation, terwijl er veel meer zaken 
voor in aanmerking zouden komen. ‘Ons hoogste doel is de hele organisatie con-
flictvaardiger te maken zodat mediation op termijn niet eens meer nodig is’, aldus 
Ron Dautzenberg, conflictdeskundige en registermediator bij de Belastingdienst.

Door Sandra van den Nieuwenhof | foto’s Raphaël Drent

Ron Dautzenberg, conflictdeskundige bij de Belastingdienst:

schil en wat wij een conflict noemen. Een geschil gaat 
voornamelijk over de inhoud en/of het proces bij de be-
spreking van een onderwerp. Bijvoorbeeld: hoe leggen 
we op basis van de feiten artikel X van wet Y uit, en hoe 
bepalen we dat onderling, via welk proces van onder-
handeling of bespreking? Een conflict ontstaat als daar-
bij ook elementen een rol gaan spelen die zien op de re-
latie en emotie en wel zodanig dat zij op een ineffectieve 
manier de overhand (dreigen te) krijgen. Dus aspecten 
die spelen op het interpersoonlijke vlak, bejegening, 
emotie et cetera. Let wel: in élke vorm van communica-
tie en onderhandeling spelen deze een rol, het wordt al-
leen ineffectief als ze de communicatie over het geschil 
onnodig gaan beïnvloeden op een manier die ervoor 
zorgt dat daardoor de constructieve onderhandeling of 
dialoog wordt belemmerd of zelfs onmogelijk wordt. 
Mediation is bij uitstek geschikt, mede vanwege de ver-
trouwelijkheid, om dit fenomeen liefst in een vroege 
fase op tafel te krijgen en het gesprek weer terug te 

Voorbeeld klacht
Een ondernemer dient een klacht in omdat hij vindt dat hij te 
lang op zijn btw-nummer moest wachten. Half september heeft 
de ondernemer zijn onderneming bij de KvK ingeschreven. Een 
paar dagen daarna had hij e-mailcontact met de ambtenaar die 
was belast met de afgifte van het btw-nummer. Daarna vernam 
de ondernemer niets van de Belastingdienst. Eind oktober nam de 
ondernemer contact op met de Belastingdienst, vooral omdat hij 
het btw-nummer nodig had voor een gesprek met zijn notaris in 
de tweede week van november. Hij kreeg de toezegging dat hij 

binnen twee dagen zou worden teruggebeld. Dat gebeurde echter 
niet. 
Vervolgens diende de ondernemer begin november een klacht in. 
De klachtbehandelaar oordeelde dat de ondernemer te lang op 
zijn btw-nummer heeft moeten wachten. Hij legde uit wat de 
oorzaak van de vertraging was en meldde de ondernemer dat de 
genoemde ambtenaar positief had beslist op de aanvraag en dat de 
ondernemer daarover schriftelijk bericht zou ontvangen. De ac-
countant van de ondernemer bedankte de klachtbehandelaar 
voor de uitleg en vond het fijn dat het was opgelost.
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Wat zijn de voor- en nadelen van mediation?
Dautzenberg: ‘Een belangrijk voordeel is dat een oplos-
sing die gebaseerd is op belangen in plaats van standpun-
ten vaak duurzamer is en tot een verbeterde verstand-
houding leidt. Een belangrijk aspect van mediation is dat 
er wordt gezocht naar de belangen achter de standpun-
ten. Daarbij komen vaak ook betere (win-win) oplossin-
gen uit de bus dan wanneer men eenvoudigweg naar een 
compromis zou streven in reguliere onderhandelingen. 
Ook omdat partijen zich vaak beter gezien en gehoord 
voelen op de conflictelementen die hiervoor genoemd 
zijn. Daarbij speelt ook een rol dat de mediator geen 
rechter is die een besluit neemt; partijen blijven altijd 
autonoom en houden zelf de (eind)beschikking over de 
oplossing. Verder is mediation per saldo vaak goedkoper 
omdat het minder tijd en geld kost dan een langdurige 
bezwaar- en beroepsprocedure. Dat laatste wordt soms 
gepresenteerd als nadeel; het kost tijd, maar zoals gezegd 
die tijd ben je anders waarschijnlijk ook dubbel en dwars 

brengen naar een constructieve dialoog. Ook in de klach-
tensfeer zie je vaak dat de elementen die zien op de rela-
tie en emotie een rol spelen bij de klacht, dus ook dan is 
mediation vaak nog een mogelijkheid. Bezwaar en be-
roep daarentegen zou je idealiter willen beperken tot die 
gevallen waarin het zuiver gaat om het fiscaal inhoude-
lijke geschil. Maar in de praktijk zien we regelmatig dat 
ook daar de kwestie al negatief beïnvloed wordt door 
elementen van relatie en emotie.’
Bart van Schaik: ‘Er zijn overeenkomsten tussen een 
klachtenprocedure en mediation. Ook bij een klachten-
procedure ligt de nadruk vaak op het relationele aspect 
en communicatie. Maar er zijn ook verschillen: een 
klachtbehandelaar kan een oordeel geven, een mediator 
doet dat niet.’ 

Hoeveel zaken worden aangemeld voor mediation en 
door wie? 
Dautzenberg: ‘Enkele tientallen per jaar. Intern streven 
we ernaar om meer zaken op te lossen via mediation. 
Ook uit onderzoek weten we dat er meer zaken voor me-
diation in aanmerking kunnen komen dan nu feitelijk 
worden aangemeld. Zowel onze behandelaren kunnen 
een zaak voor mediation aanmelden als de belasting-
plichtigen en -schuldigen of hun adviseurs.’ 

Wat is het ultieme doel? 
Dautzenberg: ‘Toen we met mediation begonnen, heb-
ben we tegen elkaar gezegd dat het ons ultieme doel is 
om onszelf overbodig te maken. We willen de organisa-
tie en de behandelaars zo vaardig maken dat ze zelf al 
met veel betere oplossingen komen. Dat is de stip op de 
horizon. Voor alles geldt: voorkómen is beter dan vóór-
komen. Het is beter conflicten te voorkomen dan voor 
de rechter te komen. Hoe eerder je ingrijpt in een zich 
ontwikkelend conflict hoe beter het kan zijn, omdat 
conflicten de neiging hebben naarmate ze langer duren 
meer te escaleren.’ 

Hoe ziet het mediationproces eruit? 
Dautzenberg: ‘Het is een vorm van bemiddeling waarbij 
een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) de 
communicatie en onderhandelingen van partijen bege-
leidt om tot een gezamenlijk gedragen optimale besluit-
vorming te komen. Dat gebeurt via een of meer geza-
menlijke of één-op-ééngesprekken waarin de mediator 
partijen ondersteunt om te onderhandelen op basis van 
hun werkelijke belangen in plaats van (louter) hun 
standpunten.’

Wie zijn de mediators? 
Dautzenberg: ‘Bij de Belastingdienst werkt een groep ge-
kwalificeerde registermediators die ingezet worden in 
conflicten met belastingplichtigen en -schuldigen. Zij 
werken op basis van een intern statuut dat hun onafhan-
kelijkheid en neutraliteit borgt en zijn ‘gratis’ voor par-
tijen. In uitzonderingsgevallen kan een externe media-
tor ingezet worden, maar daar zijn dan kosten aan 
verbonden.’

‘Mediation is per saldo vaak goedkoper 
omdat het minder tijd en geld kost  
dan een langdurige bezwaar- en 
beroepsprocedure’

Mr. Ron Dautzenberg is conflictdeskundige en registermediator
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besproken wordt vertrouwelijk is behalve voor zover 
partijen samen beslissen in hoeverre er iets gedeeld 
wordt met derden. De uitkomst van de mediation wordt 
vaak in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd die in 
principe wél ‘openbaar’ is, in fiscale zin. 
De vertrouwelijkheid wekt bij sommigen de schijn dat 
het allemaal geheim is en wellicht het daglicht niet kan 
verdragen, maar schept in de praktijk juist vaak de bed-
ding om bínnen de regels van wet en beleid naar creatie-
vere oplossingen in wederzijds belang te zoeken dan an-
ders op tafel zouden zijn gekomen.’

Hoe zijn de ervaringen met mediation? 
Dautzenberg: ‘De tevredenheid is groot, overwegend po-
sitief, de laatste mij bekende evaluaties laten een tevre-
denheid met het proces, de mediator en de oplossing 
zien van 70 à 80 procent. Partijen geven ook aan de vol-
gende keer weer voor mediation te kiezen.’
 
Mislukt mediation ook wel eens? En wat gebeurt er als 
het proces niet slaagt? 
Dautzenberg: ‘Het komt voor dat de mediation niet lukt. 
Bij mediation parkeer je meestal het reguliere proces, van 
klacht en bezwaar. Wanneer mediation onverhoopt niet 
slaagt, hervat je het reguliere proces. De conclusie van 
mediation kan zijn dat we er niet uitgekomen zijn; dat we 
agree to disagree, en dan breng je de zaak weer terug naar 
het geschil. Mediation is dus een zijstap van het reguliere 
proces. Als het slaagt kan het in de plaats komen van het 
reguliere proces, maar in principe is het een zijstap en als 
het niet lukt, kun je terug naar de hoofdroute.’

Kan mediation ook over boetes gaan? 
Dautzenberg: ‘Alles kan onderwerp van gesprek zijn, 
maar in mediation gebeurt niets wat de randvoorwaarden 
van het beleid overschrijdt. Het is geen route waarbij je 
over de grenzen van de wet heen kunt fietsen. De boete is 
binnen het belastingrecht een goed afgebakend terrein, 
de boete vloeit voort uit het feitencomplex. Als rondom 
die boete dingen voorgekomen zijn bij de behandeling die 
gaan over bejegening of emotie dan kan bij mediation ook 
de boete aan de orde komen maar niet om de boete af te 
doen. Soms kan door mediation een ander licht ontstaan 
op hoe de feiten zijn vastgesteld voor de boete. Dan kan 
ook uiteindelijk een ander licht op de boete ontstaan 
maar dat is niet de eerste insteek voor mediation.’

Hoe worden klachten afgehandeld? 
Jan Spek: ‘Klachten kunnen via een brief of de belasting-
telefoon binnenkomen bij de klachtenteams. Een digi-
taal klachtenformulier moet het indienen van een 
klacht makkelijker maken. De Belastingdienst werkt 
aan zo’n formulier. We zitten in de testfase. We nemen 
zo snel mogelijk contact op met de klager omdat we we-
ten dat burgers en bedrijven het heel belangrijk vinden 
om snel contact te hebben. Door snel contact op te ne-
men leveren we al een bijdrage aan gehoord en gezien 
voelen. Het begint dan met goed luisteren. En daarna 
komt pas waar de klacht echt over gaat. 

‘Het begint dan met goed luisteren. 
En daarna komt pas waar de klacht 
echt over gaat’.

kwijt aan een eventuele procedure, vaak zonder het con-
flict definitief op te lossen.
Wat soms ook als nadeel wordt ervaren: het vergt een 
gespreksinspanning met een houding van openheid, be-
grip, zelfreflectie en commitment waar beide partijen 
aan toe moeten zijn. Mensen vinden het vaak spannend. 
De mediator ondersteunt partijen hierbij, maar ja, dan 
moet je wel eerst instemmen met mediation. Verder 
wordt de vertrouwelijkheid soms als nadeel genoemd; 
mediation is vertrouwelijk, dat wil zeggen dat alles wat 

Mr. Jan Spek is teammanager van één  klachtenteam van de Belastingdienst/
Particulieren
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Tot slot een stelling: als de bezwaarprocedure goed 
wordt ingevuld, is er geen of minder behoefte aan media-
tion. De theorie is immers dat in de bezwaarfase een 
nieuwe behandelaar fris tegen de zaak aankijkt en vol-
komen onafhankelijk van de aanslagregelaar naar de 
kwestie kijkt. Zowel naar de feiten als het recht. Boven-
dien kan deze de belastingplichtige aanhoren als er za-
ken in de onderlinge verhoudingen niet goed zijn ge-
gaan, dat kan ook helpen. 
Dautzenberg: ‘Het uitgangspunt klopt, een nieuwe on-
afhankelijke blik op de zaak, die bovendien effectief oog 
heeft voor de eventuele belemmerende aspecten van 
het interpersoonlijke en de emotie, zou onnodige escala-
tie (en mediation) moeten kunnen voorkomen. Tot zo-
ver de theorie; in de praktijk blijken belastingplichtigen 
nou juist precies de indruk te hebben dat ze weliswaar 
‘aangehoord’ zijn, maar niet dat echt geluisterd is of dat 
ze daadwerkelijk gezien en begrepen zijn in die laatstge-
noemde aspecten. En dat is vaak een recept voor verdere 
escalatie terwijl regelmatig de ervaring in de mediation-
praktijk is dat wanneer mensen zich op het vlak van bij-
voorbeeld een negatieve ervaring in de bejegening daad-
werkelijk gezien en gehoord voelen - of zelfs waar nodig 
een oprecht excuus ontvangen - de kwestie die in ge-
schil is beter en sneller op te lossen valt.’  <<<

Als alle info helder is, kan behandelaar antwoord geven 
aan de klager. Door de juiste informatie te geven, kun je 
de klacht al vaak oplossen. Soms is dat niet voldoende.’ 
Van Schaik: ‘In de klachtbehandeling streven we ernaar 
om het probleem van de klager op te lossen. Daarom zijn 
de (telefoon)gesprekken zo belangrijk. Maar het komt 
voor dat er geen (totaal)oplossing is of dat de klager niet 
tevreden is met de informatie die hij krijgt en een oor-
deel wil over zijn klacht. Dan doet de klachtbehandelaar 
onderzoek en geeft hij een oordeel (gegrond of onge-
grond). De klager kan het oordeel door de Nationale om-
budsman laten toetsen.  

Wij doen geen uitspraak over het fiscale geschil. De 
klachtbehandeling is gericht op oplossingen en herstel van 
de relatie. Voor fiscale geschillen biedt de wet bezwaar 
en beroep. Een klacht moet een gedraging van de Belas-
tingdienst betreffen. Was die (on)behoorlijk? We zullen 
nooit op de stoel van de inspecteur gaan zitten, wij behan-
delen bejegening, processen en gedragingen. Niet de aan-
gifte. Soms zijn we de linking pin tussen de buitenwereld 
en onze eigen organisatie. En brengen we via de klachten-
procedure contact tot stand tussen bijvoorbeeld belasting-
plichtige en inspecteur. Het komt voor dat een inspec-
teursbeslissing nodig is om het probleem op te lossen. Dan 
is het contact gelegd door klachtbehandelaar maar is de be-
slissing genomen door inspecteur.’ 

Hoeveel klachten komen er per jaar binnen en waar 
gaan ze over?
Van Schaik: ‘Er kwamen afgelopen jaar 5.230 klachten 
binnen over de Belastingdienst (exclusief Douane en 
Toeslagen). Vanwege corona waren er vorig jaar minder 
invorderingsmaatregelen, en dus minder klachten over 
invordering. Dus ook minder klachten in totaal. Vóór co-
rona waren het er meer.’

Voorbeeld mediation
Aanleiding voor de inzet van mediation was de behandeling van een boe-
kenonderzoek. De belastingplichtige herkende zich niet in het verslag 
van het eindgesprek, gaf dat schriftelijk aan, maar kreeg vervolgens zon-
der reactie de aanslagen in de bus. In de eindrapportage was ook niets te-
rug te vinden van de ingebrachte aanvullende informatie. 
Alvorens bezwaar in te dienen vroeg de belastingplichtige meteen om 
mediation. Tijdens de mediation gaf de Belastingdienst toe dat dit onzorg-
vuldig was en dat men zich kon voorstellen dat de belastingplichtige zich 
hierdoor niet goed behandeld voelde, en bood excuus aan. Op de achter-
grond, zo gaf de Belastingdienst toe, speelde het belang van een spoedige 
afdoening van het onderzoek in verband met het vertrek van een mede-
werker. De belastingplichtige gaf aan op de achtergrond een financieel be-
lang te hebben; bezwaar en eventueel beroep instellen, kostte te veel ge-
zien de penibele financiële situatie. 
Een behandelaar van de Belastingdienst beoordeelde de aanvullende in-
formatie nog tijdens de mediation, besprak dit ter plekke met de belas-
tingplichtige, waarna ze gezamenlijk concludeerden dat de aanslagen des-
ondanks terecht waren opgelegd. Aangezien de belastingplichtige zich nu 
wel gehoord voelde, kon hij daarmee instemmen.

Wanneer mensen zich 
daadwerkelijk gezien en gehoord 
voelen dan valt het geschil beter 
en sneller op te lossen.Mr. Bart van Schaik is coördinator klachten Belastingdienst/

Particulieren
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Waar de ICT voor de Belastingdienst in 
betrekkelijk korte tijd van levensbe-
lang is geworden (overigens met alle 
problemen van dien) leek de rechterlij-

ke macht toch lange tijd eerder een voorbeeld van be-
trouwbaarheid en onkreukbaarheid dan van digitale 
vooruitstrevendheid. Waarbij overigens gezegd kan wor-
den dat we het liever zo zien dan andersom. Procederen 
was toch vooral een kwestie van (veel) papier, en als de 
tijd wat krap werd dan stapten we of in de auto om stuk-
ken aan de balie af te geven of we zetten het even op de 
fax. Ook zo’n zonderlinge gewoonte, want wanneer hebt 
u voor de laatste keer iets gefaxt, ervan uitgaande dat u 
nog over zo’n machine beschikt? Los daarvan, de recht-

spraak heeft met ingang van februari 2022 geen fax 
meer.1 En zo zijn er meer vernieuwingen – zoals digitaal 
procederen. 

Zaakstroom rijksbelastingen 
Nadat eerder de Hoge Raad al digitaal was gegaan met de 
webportaal ‘Mijn zaak’ startte op 28 maart 2022 bij Be-
lastingkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
een pilot Digitale Toegang in de ‘zaakstroom rijksbelas-
tingen’. Dit meldt de Rechtspraak, die u het ambtelijke 
taalgebruik maar even moet vergeven. Vanaf de genoem-
de datum kunnen procespartijen via het beveiligde web-
portaal ‘Mijn Rechtspraak’ digitaal procederen in rijks-
belastingzaken. Het betreft natuurlijk nog maar een 

Na de Hoge Raad gaat ook de Belasting-
kamer digitaal procederen. Te beginnen 
met een pilot bij het Gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden. Digitaal procederen is 
vooralsnog vrijwillig, maar wordt op enig 
moment verplicht voor juridische pro-
fessionals. In dit artikel een korte eerste 
kennismaking met dit nieuwe fenomeen, 
waarbij u in een komende aflevering een 
interview of rondetafelgesprek tegemoet 
kunt zien met enkele materiedeskundigen.

Pilot digitaal  
procederen 
van start

mr. Sylvester 
Schenk RB
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pilot, maar u kunt er gif op innemen dat deze nieuwe 
werkwijze de komende jaren in een hoog tempo uitge-
rold zal gaan worden. Om hierop voorbereid te zijn, kunt 
u maar beter uw digitale zaakjes op orde hebben.  
Bepaald vervelend is het dat gedurende de overgangs-
periode er verschillende systemen naast elkaar bestaan 
en dat voor zelfprocederende burgers (een niet onaan-
zienlijk deel van de fiscale procedures wordt door de  
belastingplichtigen zelf gedaan) soepeler regels gelden.

Digitaal procederen bij de Hoge Raad 
in belastingzaken
De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren vooropgelopen 
bij de digitale procesvoering. Zo wordt al sinds 2016 de 
mogelijkheid geboden om via het webportaal schriftelij-
ke opmerkingen bij de Belastingkamer in te dienen daar 
waar het prejudiciële vragen betreft. Iets waarvan het 
Register Belastingadviseurs tot nu toe - naar mijn me-
ning - helaas te weinig gebruik van heeft gemaakt. 
In civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad is digitaal 
procederen verplicht sinds 2017. En sinds 2018 is het 
mogelijk op vrijwillige basis digitaal te procederen in 
strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken. 
Nadat vanaf 2017 respectievelijk 2018 civiele vorde-
ringsprocedure respectievelijk reguliere strafzaken en 
ontnemingszaken bij de Hoge Raad digitaal afgehan-
deld werden, kwamen daar in 2020 de overige strafza-
ken en (per 15 april 2020) de zaken van de Belastingka-
mer bij.
Vanaf die datum is digitaal procederen bij de Belasting-
kamer van de Hoge Raad verplicht voor beroepsmatige 
rechtsbijstandverleners (zoals uiteraard de leden van 
onze vereniging), vertegenwoordigers van bestuursorga-
nen en voor niet-natuurlijke personen. Niet verplicht 
om digitaal te procederen (al bestaat die mogelijkheid 
wel op basis van vrijwilligheid) zijn natuurlijke perso-
nen en ‘kleine verenigingen’ die niet worden vertegen-
woordigd door een derde die beroepsmatig rechtsbij-
stand verleent. Hierin lijkt overigens een patroon te 
ontwaren: ook bij het indienen van belastingaangiften 
werden professionals verplicht tot een digitale werkwij-
ze en mochten particulieren zich blijven bedienen van 
papier. Die groep omarmde de computer echter in een 
dusdanig tempo dat binnen korte tijd bijna iedereen di-
gitaal aangifte deed. Het zou me niet verbazen als de 
meerderheid van de groep die nog op de traditionele wij-
ze mag procederen dat – weliswaar op basis van vrijwil-
ligheid –  digitaal gaat doen.
Digitaal procederen betekent naar zijn aard dat er ook di-
gitaal toegang moet worden gekregen. Die toegang tot 
het webportaal van de Hoge Raad verkrijgt men met de 
advocatenpas, DigiD en eHerkenning. 

Digitaal cassatieberoep
Voor beroepsmatige rechtsbijstandverleners geldt dus 
dat vanaf april 2020 digitaal cassatieberoep ingediend 
moet worden tegen uitspraken van de belastingkamers 
van de Rechtbanken en Gerechtshoven. De mogelijk-
heden die men vervolgens heeft in het webportaal  

(via https://mijnzaak.hogeraad.nl) zijn vrij omvang-
rijk. Zo kan men:
�n Een beroepschrift indienen
�n ln lopende zaak aanmelden
�n Digitaal dossier inzien en stukken downloaden
�n Berichten en stukken versturen en ontvangen
�n Ontvangstbevestigingen downloaden
�n Zaken en berichten ordenen (markeren, sorteren en 

filteren)
�n Notificaties over wijzigingen in het dossier ontvangen

Het had wellicht voor de hand gelegen dat men voor de 
digitale procedure bij de lagere gerechten had gekozen 
voor hetzelfde en zich min of meer in de praktijk bewe-
zen hebbende systeem zoals dat bij de Hoge Raad wordt 
gebruikt. Dat is echter niet het geval: er is gekozen voor 
een geheel ander systeem. 

Digitaal procederen in 
rijksbelastingzaken
Het is de bedoeling van de pilot Digitale Toegang Rijks-
belastingen dat in de praktijk de werking van het webpor-
taal kan worden beproefd, alsmede het Digitaal Zaak Dos-
sier (DZD). Voor grotere organisaties (voor in individuele 
belastingadviseur die een enkele maal procedeert is dit 
punt minder belangrijk, maar voor grotere organisaties 
kan dit punt wel degelijk van belang zijn) is van belang te 
beproeven hoe de Postkamer een en ander moet verwer-
ken zodat het hoger beroep digitaal wordt gevoerd. 

Wat is eHerkenning?

Zogenoemde eHerkenning is een inlogmiddel waar-
mee bij ruim 500 verschillende dienstverleners,  
zoals UWV, gemeenten, Belastingdienst en verzeke-
raars ingelogd kan worden. Het veilig online kunnen 
regelen van bepaalde zaken staat hierbij voorop. 
Door eHerkenning te gebruiken weten dienstverle-
ners zeker met wie zij van doen hebben en dat u 
bevoegd bent om bepaalde zaken te regelen. U 
heeft daarmee de zekerheid dat de toegang tot 
deze online diensten veilig en betrouwbaar is. Er 
bestaan verschillende niveaus van eHerkenning. 
Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau van eHer-
kenning, hoe meer gevoelige informatie online uit-
gewisseld kan worden. Er zijn in totaal 4 betrouw-
baarheidsniveaus: EH2, EH2+, EH3 en EH4. Fiscaal 
volstaat in de regel niveau EH3.

Digitaal procederen betekent naar zijn 
aard dat er ook digitaal toegang moet 
worden gekregen.



n n n n Digitaal procederen

32 Het Register | april 2022 | nummer 2

Overijssel (locatie Almelo). Maar dit alles betreft zaken 
die voor de belastingadviseur niet ter zake doen.

Waarom gaan we digitaal?
Natuurlijk kan de vraag gesteld worden waarom ook de 
rechtspraak digitaal moet gaan? De meeste belastingad-
viseurs zullen de gevolgde procedures wellicht wat ar-
chaïsch vinden, maar zorgvuldigheid staat nu eenmaal 
voorop. En toch gaan we digitaal. De door de overheid 
aangevoerde reden om toch digitaal te gaan, is dat de 
maatschappij in toenemende mate digitaliseert. De 
rechtspraak wil meegaan in deze ontwikkeling. Verder 
zou digitalisering de toegang tot rechtspraak voor pro-
cespartijen en procesvertegenwoordigers vergroten. Di-
gitaal communiceren met de rechtspraak zou verder lei-
den tot een eenvoudiger en efficiënter manier van 
procederen en digitale stukken in een digitaal zaakdos-
sier betekent steeds minder verwerken van papier. 
Wellicht met de digitale rampprojecten bij de overheid 
in het recente verleden nog in het achterhoofd laat de 
rechtspraak nadrukkelijk weten dat het gaat om ‘een be-
heerste verandering en verankering van digitale toegang 
tot de rechtspraak’. Een en ander zal zorgvuldig en stap 
voor stap in nauwe samenwerking met ketenpartners 
moeten gaan plaatsvinden. 

Van één- naar tweerichtingsverkeer
Voor belastingplichtigen geldt op dit moment al dat zij 
de mogelijkheid hebben om digitaal een beroepschrift 
en aanvullende stukken in te dienen. In rijksbelasting-
procedures kan dit bij het Gerechtshof en bij Rechtban-
ken. In de praktijk is dit nog verschillend georganiseerd. 
Ook moet je vaak zelf vragen hoe het zit. Zo hebben 
sommige Rechtbanken en Gerechtshoven een apart  
e-mailadres waar stukken aan kunnen worden toege-
stuurd (o.a. Breda, Arnhem). Een ontvangstbevestiging 
wordt echter niet verstuurd. Andere rechterlijke instan-
ties werken weer met Zivver (o.a. Den Haag). 
Wat er nu verandert (en dat zou je desgewenst wel een 
principiële wijziging kunnen noemen) is dat dit eenrich-
tingsverkeer verandert in tweerichtingsverkeer; immers 
procespartijen kunnen een zaak indienen, verweer voe-
ren, andere stukken uitwisselen met de Rechtspraak en 
het dossier inzien. 

Formelen aspecten van digitaal 
procederen
Digitaal procederen kan belangrijke praktische gevolgen 
hebben. Een andere vraag is of deze wijze van procede-
ren principieel anders is. Hierover is inmiddels het nodi-
ge geschreven3. Wellicht belangrijker nog is het feit dat 
er per 1 januari 2021 het ‘Besluit van 15 oktober 2020, 
houdende regels voor het langs elektronische weg proce-
deren in het civiele recht en in het bestuursrecht (Be-
sluit elektronisch procederen, kortweg BEP) in werking 
is getreden. Duidelijk voor fiscale fijnproevers bedoelde 
wetgeving. Het BEP bepaalt aan welke eisen systemen 
moeten voldoen die voor digitaal procederen worden ge-
bruikt. Een en ander geldt zowel voor digitaal procede-

De voornoemde pilot is onderdeel van het project Digi-
tale Toegang van de Rechtspraak. Het is de bedoeling dat 
de Rechtspraak op deze manier de komende jaren ‘een-
voudige digitale toegang voor alle rechtzoekenden en hun 
procesvertegenwoordigers in de rechtsgebieden civiel recht en 
bestuursrecht biedt’. Digitaal procederen is vooralsnog 
vrijwillig, maar wordt op enig moment verplicht voor 
juridische professionals. 
Zoals gezegd kunnen vanaf 28 maart procespartijen en 
hun vertegenwoordigers via het beveiligde webportaal 
‘Mijn Rechtspraak’ digitaal procederen in rijksbelasting-
zaken. Om dit beveiligde portal binnen te kunnen ko-
men dienen procespartijen in te loggen via Mijn Recht-
spraak met DigiD (burgers) of eHerkenning 
(organisaties). Procesvertegenwoordigers loggen in met 
de al genoemde advocatenpas (advocaten) of eHerken-
ning (belastingadviseurs en andere juridische professio-
nals). Voor meer informatie kan kennisgenomen worden 
van een door de overheid uitgebrachte folder2.
Overigens is het sinds november 2021 voor advocaten al 
mogelijk om bij alle rechtbanken digitaal een beslagre-
kest in te dienen. Verder loopt er een pilot in de zaak-
stroom verplichte zorgzaken (Wvggz, Wzd en Wfz) bij 
de rechtbank Gelderland. Het project streeft ernaar om 
in april een pilot te starten in de zaakstroom gemeen-
schappelijke verzoeken echtscheiding bij de rechtbank 
Midden-Nederland (locatie Utrecht) en de rechtbank 

Digitalisering bezwaarvoorziening 

De Belastingdienst werkt ook aan het digitaliseren van de bezwaar-
voorziening voor burgers, ondernemers en fiscaal dienstverleners. Als 
eerste stap is hiervoor een online bezwaarvoorziening ontwikkeld die 
in het Beconoverleg en werkgroep DigiCom is gepresenteerd. Daarbij 
is helder dat de online bezwaarvoorziening qua proces niet goed past 
bij de werkprocessen van fiscaal dienstverleners, die vanuit de soft-
warepakketten de bezwaren digitaal willen indienen (zoals aangiftes, 
SBA’s, uitstelregeling etc.). 
Om hier in te kunnen voorzien, is de Belastingdienst een onderzoek 
naar het mogelijk maken van het indienen van een bezwaar via sys-
tem-2-system opgestart.
De huidige Online Bezwaarvoorziening is in eerste instantie ontwik-
keld voor burgers. In de Online Bezwaarvoorziening is het mogelijk om 
digitaal bezwaar te maken voor de IH en ZVW. Daarnaast is er ruimte 
voor vrije tekst en kunnen er bijlagen worden toegevoegd. De Online 
Bezwaarvoorziening heeft een statusoverzicht waar de klant zijn be-
zwaar kan volgen en inzien. 
In het tweede kwartaal van dit jaar zal het ook mogelijk zijn om in te 
loggen voor de Online Bezwaarvoorziening met DigiD gemachtigde en  
E-herkenning. Later in 2022 worden de documenten getoond in dat 
overzicht die bij een betreffend bezwaar horen. Dit is veelal de 
onderlinge communicatie. 
Momenteel worden deze online formulieren voor de Online Bezwaar-
voorziening gebouwd. Zodra hierover meer bekend is, dan zal dat wor-
den meegedeeld. 
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Wat te doen?
Op dit moment lijkt het vooral van belang om op de 
hoogte te zijn en te blijven van de ontwikkelingen rond-
om digitaal procederen. Het Register Belastingadviseurs 
blijft deze ontwikkelingen volgen en zal de leden op de 
hoogte houden. Het meest concrete punt nu betreft de 
digitale omgeving. Digitaal procederen stelt eisen aan 
uw ICT-omgeving en het zou vervelend zijn als dit punt 
voor problemen gaat zorgen.  Kortom: wordt –- op be-
trekkelijk korte termijn – vervolgd.  <<<

Noten
1 In plaats daarvan kan via een beveiligd platform voor Veilig Mai-

len stukken worden gestuurd. Een voorbeeld van Veilig Mailen is 

Zivver. Veilig Mailen kan overigens met en zonder abonnement! 

Let op: Het is niet verplicht op gebruik te maken van Veilig Mai-

len. Stukken kunnen nog steeds per post worden verstuurd of 

aan de balie worden afgegeven.

2 https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/digita-

lisering-rechtspraak/Paginas/inloggen-en-machtigen.aspx

3 Zie ook ‘Digitaal procederen in het belastingrecht: gevolgen voor 

de fiscale procespraktijk’, WFR 2018/28, mw. drs. T.A. Cramwinc-

kel en mr. R.A. de Boer

ren in het civiel recht en het bestuursrecht. Het geldt 
ook zowel voor digitaal procederen op vrijwillige en ver-
plichte basis. Wie dus vrijwillig (en niet noodgedwon-
gen) digitaal procedeert, zal dus ook met het BEP te ma-
ken krijgen. Verder zijn de Landelijke 
procesreglementen aangepast en zijn nadere regels over 
wijze van procederen bij de gerechten gesteld. Tenslotte 
is een Technisch procesreglement opgesteld: nadere re-
gels over bijvoorbeeld bestandsoorten en bestandsgroot-
te.
Een ander mogelijk principieel punt is de ondertekening 
van het beroepschrift. Natuurlijk kennen we inmiddels 
het fenomeen van de digitale handtekening, maar of die 
ook in een fiscale procedure rechtsgeldig is, is niet hele-
maal zeker. Vreemd, want in andere sectoren is dit feno-
meen volledig ingeburgerd, maar men wenst blijkbaar 
geen enkel risico te nemen. 
Overwogen is dat – behalve in uitzonderingsgevallen – 
de Awb slechts voorschrijft dat het (hoger) beroepschrift 
een ondertekening bevat. Om elke discussie over de gel-
digheid van de ondertekening in het licht van artikel 
8:36d Awb en artikel 5 van het BEP te voorkomen, is het 
voorstel gedaan om voor dat stuk een zogenoemde ‘natte 
handtekening’ te plaatsen om vervolgens dat getekende 
papieren stuk te scannen en te uploaden.

Digitalisering is een van de manieren om toegang tot de 
rechter laagdrempelig en eenvoudig te maken.
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Belastingadviseur Coen van Welle is in 1995 
voor zichzelf begonnen. Zijn praktijk telt 50 
cliënten die gemiddeld nogal op leeftijd zijn. 
Zijn cliëntenbestand is al jaren aan het krim-

pen, voornamelijk door overlijden. Zo bedroeg zijn om-
zet in 2021 € 80.000, terwijl dat in 2016 nog € 110.000 
was. 
Coen bereikt dit jaar de gezegende leeftijd van 70 jaar. 
Hij heeft na lang wikken en wegen besloten te stoppen. 
Ria Stoffers, die hij van zijn RB-Kring kent, is geïnteres-
seerd in overname van zijn cliënten. Coen zou zijn cliën-
ten eventueel zonder tegenprestatie kunnen overdra-
gen. Hij heeft namelijk voldoende oudedagsvoorziening 
en spaargeld. Maar het lijkt hem redelijk om daar een 
vergoeding voor te vragen. Hij denkt aan € 50.000. Ria 
voelt er echter niet voor dit bedrag neer te tellen. Zij 
heeft onvoldoende middelen om het bedrag in een keer 
te betalen en vraagt zich af of de praktijk wel dit bedrag 
waard is. De gemiddelde leeftijd van Coens klanten is 
immers hoog. En misschien ontstaat er geen klik tussen 
haar en die cliënten. Daar staat tegenover dat zelfs bij 
een afnemende omzet zij de koopsom al binnen een jaar 
terug zou moeten kunnen verdienen.

Afspraak 
Nadat zowel Coen als Ria over deze kwestie met anderen 
hebben besproken, komen ze tot de afspraak dat Ria ge-
durende 5 jaar 25 procent van op de klanten van Coen te 
halen omzet aan hem zal afdragen. Stel dat de omzet op 
de klanten met 10 procent per jaar daalt, dan ontvangt 
Coen in totaal € 70.000. Dat is maar liefst 40 procent 
meer dan de € 50.000 waar Coen aan dacht.

jaar verwachte omzet betaling winstrecht
1 € 72.000 € 18.000
2 € 64.000 € 16.000
3 € 56.000 € 14.000
4 € 48.000 € 12.000
5 € 40.000 € 10.000

totaal € 70.000

Vertrouwen 
Voor Ria heeft deze wijze van betalen als voordeel dat zij 
geen schuld hoeft aan te gaan en dat zij niet te veel zal 
betalen. Als de klanten onverhoopt allemaal weglopen, 
heeft zij nog geen strop. Hier zie je een illustratie van de 
economische regel dat er een prijskaartje hangt aan het 
(opheffen van) onzekerheid. Het verschil van € 20.000 
is als het ware een door Ria te betalen verzekeringspre-
mie aan Coen als ‘verzekeraar’. Bedenk dat de opbrengst 
voor Coen ook hoger kan uitvallen dan € 70.000.
Voor een dergelijke afspraak moeten partijen vertrouwen 
in elkaar hebben. Coen moet er op kunnen vertrouwen 
dat Ria de desbetreffende omzet eerlijk zal rapporteren. 
Hier lijkt dat niet zo’n probleem. Het gaat immers niet om 
een wereldbedrag en Coen is er niet van afhankelijk.

Fiscaal 
Hoe verloopt deze afrekening fiscaal? Stel dat in plaats 
van een omzetrecht een bedrag ineens was afgesproken 
en dat Ria dat (deels) schuldig zou blijven. Coen zou dit 
als stakingswinst moeten verantwoorden en zou er dus 
ineens met de fiscus over moeten afrekenen. Ria zou de 
schuld op haar balans moeten opnemen en zou het be-
drag als goodwill moeten afschrijven in 10 jaar. Coen zou 
vervolgens de vordering op Ria in box 3 moeten verant-
woorden. Hoe zo’n vordering in de nieuwe box 3 zal 
worden behandeld, is overigens nog niet bekend.
Hier is sprake van overdracht van een onderneming (lees: 
klantenbestand) tegen een omzetrecht. Ik ga ervan uit dat 
een omzetrecht in het kader van goed koopmansgebruik 
hetzelfde kan worden behandeld als een winstrecht. Op 
basis van oude jurisprudentie mag de ondernemer ervoor 
kiezen de winst te verantwoorden naarmate de termijnen 
worden ontvangen.1 Zeg maar op kasbasis. Aan Coens fis-
cale ondernemerschap komt een einde, maar hij zal nog 
wel 5 jaar lang winst uit onderneming genieten.

Mkb-winstvrijstelling
Het gangbare standpunt was dat op de winstrechtuitke-
ringen de mkb-winstvrijstelling niet van toepassing is. 
Een ex-ondernemer die uit zijn voormalige onderne-

Als goodwill tegen een winstrecht wordt overgedragen, kan de opbrengst wel 30 
procent hoger uitvallen. Dat is wat mijn professionele intuïtie mij ingeeft. Ik zal 
dat illustreren met een verzonnen verhaal over een oudere belastingadviseur, die 
zijn cliëntenportefeuille overdraagt aan een jongere belastingadviseur. 

Overdracht van klanten-
bestand tegen omzetrecht

Drs. H.J. Meijer 
Henry Meijer is 

directeur MFAS/
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te Oegstgeest.
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ming winstrechtuitkeringen geniet, is namelijk geen 
ondernemer meer en deze vrijstelling is voorbehouden 
aan ondernemers (art. 3.79a IB). Op grond van HR 12 ok-
tober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0947 moet de vrijstel-
ling evenwel toch van toepassing worden geacht. In dat 
arrest overwoog de Hoge Raad namelijk dat de mkb-
winstvrijstelling van toepassing is op (stakings)winst 
die wordt verantwoord in enig jaar dat volgt op een jaar 
waarin de onderneming voor rekening van de belasting-
plichtige werd gedreven en die als voordeel uit die on-
derneming wordt verkregen. 
Coen mag er overigens ook voor kiezen ineens af te re-
kenen over de waarde in het economische verkeer van 
het omzetrecht (en het vervolgens tot zijn box 3-vermo-
gen te rekenen). Coen kiest daar niet voor en zal op kas-
basis voor de termijnen worden belast als nagekomen 
winst uit onderneming. Ria zal jaarlijks een deel van 
haar omzet afdragen. De desbetreffende bedragen zijn 
bij haar niet belastbaar. Goodwill zou ze in 10 jaar moe-

ten afschrijven. Nu betaalt zij de goodwill feitelijk in 5 
jaar, waardoor de aftrekpost in feite naar voren wordt 
gehaald. Een prettige bijkomstigheid.

Meerdere voordelen
De overdracht van een klantenbestand tegen een omzet-
recht heeft dus meerdere voordelen. Psychologisch werkt 
het anders uit dan een reguliere overdracht. De overdra-
ger blijft nog enige tijd betrokken en zal daardoor een ex-
tra motief hebben om de overnemer te ondersteunen. Bij 
zoiets persoonlijks als een klantenbestand kan dat heel 
belangrijk zijn. Coen zal Ria bij zijn klanten aanbevelen, 
wat zowel in Coens belang is als in dat van Ria. De keerzij-
de is dat Coen nog niet echt afscheid kan nemen van zijn 
praktijk. Als hij dat per se wil, zal hij de voorkeur geven 
aan overdracht tegen een vast bedrag.  <<<

Noot 
1 HR 6 juli 1983, ECLI:NL:HR:1983:AW8831.

Overdracht van klanten-
bestand tegen omzetrecht

Ik ga ervan uit dat een omzetrecht in het kader van goed 
koopmansgebruik hetzelfde kan worden behandeld als een winstrecht.
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Roulette
Ik was in die tijd werkzaam bij mijn eerste werkgever 
‘Zeven en Timmers Belastingadviseurs’, een keurige en 
landelijk werkende club, die na enkele fusies inmiddels 
al weer een eeuwigheid onderdeel vormt van EY. De  
cliënt was een (nog immer bestaand) reclameadviesbu-
reau, met allemaal hippe mensen die op een personeels-
feest wel eens wat anders wilden dan bowlen en steen-
grillen.
Het jaar voor de procedure was men beland in het Duitse 
Bad Bentheim, onder meer bekend van zijn Spielcasino. 
Dat wilde men graag nog eens overdoen, maar waarom 
zou je daarvoor naar een casino moeten afreizen? In Ne-
derland mag gewoon roulette worden gespeeld, mits in 

Het betrof een procedure over het 
loonbegrip. Een procedure dus 
over de reikwijdte van de fameu-
ze tirade uit art. 10 Wet op de 

loonbelasting; ‘Loon is al hetgeen uit een 
dienstbetrekking of een vroegere dienstbe-
trekking wordt genoten‘.  
In het concrete geval ging het om door de 
werknemers op een personeelsavond behaal-
de roulettewinst.  
Geen principiële, maar wel een leuke zaak. Zo 
kon ik op feesten en partijen voortaan ook 
eens wat leuks vertellen over mijn – in de 
ogen van mijn familie – dodelijk saaie werk.

Never as 
good as 
the first 

time

‘Never as Good as the First Time’ was in 1986 een hit van de Brits-Nigeriaanse 
zangeres Helen Folasade Adu, beter bekend onder haar artiestennaam (en de 
naam van haar band) Sade. Dat kan beslist ook gezegd worden van mijn eerste 
procedure in 1990 bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. 

Door Sylvester Schenk 
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Hoe verliep de zitting? 
In appèl bij de Centrale Raad van Beroep kwam men tot 
een ander oordeel. Dat kwam niet zozeer door andere of 
nieuwe feiten maar vooral door het aangevoerde kans-
spelelement. Zou ook sprake zijn geweest van loon – zo 
was mijn vraag – als in plaats van de genoemde honderd 
gulden vier staatsloten van – toen nog – ƒ 25 verstrekt 
zouden zijn, waarna op één van die loten de hoofdprijs 
van een half miljoen gulden zou zijn gevallen. Goeie 
vraag, want dat vond men inderdaad niet voor de hand 
liggen.
Verder vroeg tijdens de zitting één van de raadsheren 
aan de wederpartij (iemand van mijn leeftijd, die de 
zaak ook maar in haar maag gesplitst had gekregen) of 
een eventueel rouletteverlies aftrekbaar zou zijn ge-
weest voor de werknemer. Nee, natuurlijk niet was de 
Pavlov-reactie. Waarna het antwoord op de vraag waar-
om winst dan wel belast zou zijn schuldig moest worden 
gebleven. Stil blijven zitten en van het moment genie-
ten is dan het devies. Dat voelde ik als 27-jarige al heel 
fijn aan.

Verdere gevolgen
Met de uitspraak was de zaak nog niet voorbij. Cassatie 
zou mogelijk zijn geweest, maar daarvan werd afgezien. 
In jeugdige overmoed schreven we een artikel over de 
zaak dat tot onze verbazing in het Weekblad werd ge-
plaatst. Vervolgens haalde dat artikel ook nog de Volks-
krant en daarna ook nog een keer Radio 1. Want het was 
een leuk verhaal. 

Om welk financieel belang ging het? 
De veronderstelde netto loonpost bedroeg ongeveer 
vijftigduizend gulden. Als je dat bedrag gebruteerd zou 
hebben zou het zomaar een keer over de kop zijn ge-
gaan. 

Is de procedure gepubliceerd? 
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, d.d. 27 
juni 1990, nr. 1988/29 is gepubliceerd onder nummer 
JCDI:ADS237262:1. Ons Weekbladartikel verscheen on-
der de titel ‘Gegokt, verloren en toch gewonnen: de fis-
cale gevolgen van een personeelsfeest’ in WFR 
1990/1513. En het Volkskrantartikel natuurlijk, dat ik 
lang heb bewaard. 

Wat heb je van deze procedure geleerd? 
Wat me van deze procedure het meest is bijgebleven is – 
behalve dat procederen erg leuk kan zijn – dat je moet 
schijven over wat je doet. Ook bij minder bevredigende 
resultaten. Je wordt er nooit slechter van. Bovendien is 
de relatie tussen dienstbetrekking en kansspelen me 
blijven boeien. Toen het Register Belastingadviseurs af-
gelopen jaar aan werknemers en relaties een vijfde 
staatslot cadeau gaf trok ik even een wenkbrauw op, en 
heb ik de discussie over de fiscale gevolgen op onze site 
met belangstelling gevolgd. Op mijn vijfje won ik één 
hele euro. Ik twijfel nog steeds of die ik die moet aange-
ven in mijn aangifte IB 2022.   <<<

een besloten omgeving. Daarvoor bestaan reizende ge-
zelschappen (vaak studenten met een bijbaantje), die 
keurig in smoking gekleed en met professionele spulle-
tjes (waaronder een roulettetafel, cilinder en fiches) bij 
hun opdrachtgevers op bezoek komen. In dit geval in de 
personeelskantine, de laatste jaren uit fiscale overwegin-
gen wel vaker de plek voor een personeelsfeest. De stu-
denten spelen uiteraard niet voor eigen rekening; na af-
loop van de avond dient de opdrachtgever een eventueel 
verlies aan te zuiveren. En behaalde winst wordt keurig 
afgedragen. Zo ook hier. Opmerkelijk was het dat de 
werknemers die avond ongeveer ƒ 50.000 wonnen. Sta-
tistisch niet waarschijnlijk, maar ook weer niet onmoge-
lijk. Dat er vals gespeeld werd, is nooit gesteld. En in de 
procedure is daar ook nooit van uitgegaan. Iets waarvan 
de bewijslast trouwens – naar mijn mening – bij de hef-
fende instantie zou berusten.

Feestdagenregeling
Bij de ingang werden de gasten die avond verwelkomd 
door de dga en diens echtgenote. Om de feestvreugde te 
vergroten ontving iedereen bij binnenkomst drie biljet-
ten van honderd gulden. Belastingvrij uiteraard, door de 
fameuze feestdagenregeling. Dat die regeling toegepast 
kon worden was overigens niet in geschil. Wie wilde kon 
van dat geld fiches kopen, en als die op waren konden – 
met eigen geld – meer fiches worden gekocht. Spelen 
was niet verplicht. Zo hadden sommige werknemers 
principiële (religieuze) bezwaren tegen gokken. Zij be-
dankten de baas voor het geschenk, en beperkten zich 
die avond tot een goed gesprek, de bar en het koude buf-
fet. Waarschijnlijk heel verstandig. Anderen daarente-
gen gingen helemaal los.

Hoe verliep de procedure? 
De zaak werd in eerste instantie opgepikt door de Be-
drijfsvereniging, die zich in die tijd ook nog onledig 
hield met de premieheffing. De stelling was uiteraard 
dat de roulettewinst premieplichtig loon vormde. Het 
loonbegrip van de sociale verzekeringen is immers gro-
tendeels gelijk aan het fiscale loonbegrip. De Belasting-
dienst liet tijdens de procedure weten zich aan een voor 
de sociale verzekeringen gewezen rechterlijk oordeel te 
zullen conformeren.
In eerste aanleg bij de Raad van Beroep in Zwolle werd de 
Bedrijfsvereniging in het gelijk gesteld. Overwogen werd 
dat de avond enkel toegankelijk was voor personeel, het 
feest plaatsvond in de kantine, de werkgever de opdracht-
gever was en dat het aangezuiverde bedrag (niet zo slim 
natuurlijk) geboekt was als personeelskosten. Dat alles 
duidde volgens de rechter op loon. Er werd hoger beroep 
ingesteld, en de dag voor de zitting liet mijn vennoot me 
weten dat ik de zitting zelf maar moest doen. 

In deze nieuwe serie ‘De procedure’  
vertellen RB’s over een door henzelf gevoerde 

gedenkwaardige procedure. 
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Dit vinden deelnemers van het programma 
Vrouwen in de fiscalisteit

‘Ik heb genoeg praktische tips mogen ontvangen en inmiddels al kunnen toepas-
sen. De tips/handvatten voelen soms nog wat onwennig maar het heeft zijn vruch-
ten al wel afgeworpen.’

‘Heel interessant om te leren hoe ons brein werkt en hoe je met kleine trucs je over-
tuigingskracht kunt vergroten. Ik denk dat ik hier zeker wat aan heb als vrouw in de 
belastingadviespraktijk.’

‘Ik vond het een hele leuke cursus en ook de praktische tips zijn heel bruikbaar!’

‘Een zeer boeiend onderwerp met een fantastische spreker.’

‘Interessant en belangrijk voor heel veel mensen!’

Deze reacties kwamen op de eerste cursus ‘De psychologie van overtuigen’. Benieuwd 
wat er nog meer op de planning staat? Bekijk het complete programma op RB.nl.
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Verenigingsnieuws
HET 

Begin april is de nieuwe website 
van het RB gelanceerd. Over het 
waarom maar ook over de be-
langrijkste veranderingen lees je 
meer in dit artikel.

Algemeen directeur Therèse van ’t Wes-
tende geeft aan dat binnen het bureau, 
na bijna twee jaar, de balans ten aanzien 
van de website is opgemaakt. ‘Het is niet 
ongebruikelijk om op die termijn te 
bekijken wat er in de opzet van een 
website, in de ‘look en feel’ en qua 
inhoud moet veranderen. Daarnaast 
waren de signalen die we van de leden 
kregen een belangrijke factor. Zij gaven 
aan dat de vindbaarheid van informatie 
en daarmee ook de gebruiksvriendelijk-
heid te wensen overlieten.’

Veranderingen
‘Eén van de belangrijkste veranderingen 
is de (her)introductie van de menustruc-
tuur. Een deel van de bezoekers van de 
website hecht daaraan en gebruikt deze 
kapstok om de juiste informatie te vin-
den. Anderen werken liever met de 
zoekfunctie, die overigens sterk is ver-
beterd. Verder maken we weer onder-

scheid tussen het publieke deel van de 
website en het gedeelte voor leden 
(bereikbaar via een inlog). Het kunnen 
laten zien aan de buitenwereld wat we 
doen, weten en vinden is, sinds we meer 
inzetten op profilering, cruciaal. Onze 
position papers bijvoorbeeld moeten 
ook voor stakeholders vindbaar zijn. 

Daarnaast bedienen we onze leden 
beter – via een gepersonaliseerd profiel 
– op het deel van de website dat alleen 
voor hen toegankelijk is. Zo leiden bij-
voorbeeld aan te vinken persoonlijke 
interesses tot het aanbod van nieuws, 
notities en onderwijs op maat op de 
homepage. Doordat we een veel beter 
beeld krijgen van de leden en hun inte-
resses, kunnen we een meer passend 
aanbod doen. Bij de website die twee 
jaar geleden werd gepresenteerd, was 
ingezet op automatische tagging door 
zoekmachines. Nu wordt dat voor een 
belangrijk deel vanuit de organisatie 
gedaan, wat de kwaliteit van clustering 
beter maakt. Op een dossierpagina wor-
den nieuws, modellen, onderwijsaan-
bod, podcasts, et cetera dus gecombi-
neerd weergegeven’, aldus de algemeen 
directeur.

Vernieuwing website

 Bestuur en directie  door Sonja Huising 

Er komt nog meer aan: 
uitbreiding van het 

informatieaanbod, verdere 
personalisering en 

introductie van een toolkit 
met instrumenten voor 

communicatie over fiscale 
thema’s richting mkb-

ondernemers.
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De startpagina binnen het ledenportaal wordt samengesteld op basis van jouw ingevulde interesses.
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Proces in de backoffice
In de gelanceerde, vernieuwde 
website werkt ook de professiona-
lisering van de werkprocessen bin-
nen het bureau door. De imple-
mentatie van AFAS geeft een 
positieve impuls aan de service die 
we de leden kunnen bieden, bij-
voorbeeld door snellere respons-
tijden. Ook het werken met formu-
lieren voor vragen van leden, in 
plaats van met communicatie via 
mails, betekent meer efficiëntie. En 
verder levert deze werkwijze een 
beter zicht op ten aanzien van het 
geheel van de gestelde vragen en 
daarmee op de trends die daarin te 
ontdekken zijn. Op fiscaal-inhou-
delijk vlak maar ook als het gaat 
om onderwijs. Het idee is dat via 
de het gebruik van formulieren de 
beantwoording van vragen minder 
afhangt van (de aanwezigheid van) 
één persoon. De systematiek en de 
manier van werken die daarbij 
hoort moet in de organisatie nog 
wel z’n weg vinden.

Heb jij een vraag voor het bureau? Via de diverse helpdesks kom je direct bij de juiste afdeling terecht.

nieuwe jurisprudentie. Daarnaast zijn er 
natuurlijk nog de berichten, praktijkwij-
zers en notities van Bureau Vaktech-
niek. ‘Hiermee krijgt het kenniscentrum 
echt handen en voeten, wordt het zicht-
baar voor de leden’, benadrukt Therèse  
van ’t Westende.

Kennis concreter
Met de nieuwe website krijgt ook het 
Fiscaal Kenniscentrum verder vorm. Het 
aanbod van informatie wordt uitge-
breid. Met bijvoorbeeld de fiscale 
modellen van Wolters Kluwer. Maar ook 
via rekenmodellen van Marree en Van 
Uunen en regelmatige updates rond 

Op zo’n twintig thema’s worden dossiers gevormd, waardoor je alle informatie 
op één pagina bij de hand hebt.
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Wat is de relatie tussen tax technology 
en het adviseurschap? 
‘Als belastingadviseur heb je een plicht om 
je klanten op de hoogte te brengen van ver-
anderingen. Wij zijn de expert. Tax techno-
logy helpt je om data te verzamelen en te 
analyseren en op die manier sneller naar je 
klanten terug te kunnen koppelen. Zo zeg ik 
tegen mijn klanten altijd: “Ga niet googlen, 
maar bel mij als je vragen hebt. De informa-
tie die je via Google vindt klopt vaak niet 
(helemaal) en ik heb ervoor gestudeerd en 
houd mijn kennis actueel door middel van 
vakstudie”. Maar het liefste bel ik klanten 
dus zelf op wanneer ik belangrijke informa-
tie tegenkom. En naar mijn mening zou elke 
adviseur dit moeten doen.

Zo heb ik een keer een cursus van Chris 
Dijkstra gevolgd, die op een gegeven 
moment iets zei waar ik niet van op de 
hoogte was. Ik wist echter wel dat enkele 
klanten met zo’n situatie te maken hadden, 
dus ik heb de eerste klant hierover nog op 
de terugweg naar huis gebeld. De volgen-
de dag volgde ik nog meer klanten op. 
Ik besprak dit ook met collega’s en vroeg of 
zij ook contact met hun klanten hadden 
gezocht. Toen kreeg ik als antwoord: nee, 
die bellen wel wanneer ze er tegenaan 
lopen en dan help ik ze verder. Precies die 
houding moet veranderen. Niet alleen is 
het lui, het kost je ook geld en de klantte-
vredenheid wordt minder als je passief 

blijft. Ik bel mijn klanten sowieso eens per 
kwartaal, gewoon om in contact te blijven. 
Sommigen spreek ik tussendoor ook, maar 
door het in te plannen, vergeet ik niemand.’ 

Hoe ben jij zo betrokken geraakt bij 
het thema tax technology?
‘Om meerdere redenen. Ten eerste vind ik 
vernieuwing ontzettend leuk. Ik omarm 
verandering, zowel op persoonlijk vlak als 
in het bedrijfsleven. Daarnaast ben ik van 
mening dat je geen business overhoudt 
wanneer je niet meeverandert. Je moet bij-
blijven en tax technology helpt mij daarbij. 
Als laatste draait het heel simpelweg om 
geld. Met behulp van technologie kan ik 
veel processen en systemen aan elkaar 

knopen, waardoor de doorlooptijd per 
casus wordt verkort. Dat betekent dat ik 
uiteindelijk tijd overhoud om weer nieuwe 
klanten te helpen. Zo heb ik per fte veel 
meer klanten dan gemiddeld, en die kan ik 
allemaal ondersteunen omdat ik technolo-
gie heel praktisch benut.’

Tax technology is niet voor iedereen 
van belang. Eens of oneens?
‘Dat vind ik echt de grootste nonsens die er 
is. Of je nu bij een groot of klein kantoor 
werkt, je bent een belastingadviseur die 
zijn of haar vak verstaat. Dat betekent dat je 
signalen oppakt vanuit de vakstudie en 
daar actie op onderneemt. Doe je niks met 

technologie, dan signaleer je veranderingen 
veel later dan anderen, zijn jouw klanten 
veel later (en misschien wel te laat) geïnfor-
meerd en verlies je ze misschien wel. 
Stel, we nemen het ledenbestand van het 
RB, met 6.500 leden, en zeggen daarvan 
dat slechts 20 procent iets met tax techno-
logy hoeft te doen. Die 20 procent zorgt er 
uiteindelijk voor dat de rest van de kanto-
ren geen werk meer heeft. Want als zij de 
enige zijn die vroegtijdig signaleren en 
informeren, gaan zij er uiteindelijk met alle 
klanten vandoor. En door het efficiënt 
inzetten van tax technology en het koppe-
len van systemen en processen, kunnen ze 
het bedienen van zoveel extra klanten nog 
realiseren ook. 
Dan is er het argument geld. Bij mij was 
geld een argument om te investeren in het 
onderwerp, maar voor kantoren met een 
klein budget kan het juist een reden zijn 
om dat niet te doen. Echter, een tevreden 
klant levert veel meer op dan de uitgaven 
die je in eerste instantie voor een oplei-
ding doet. Uiteindelijk leveren tevreden 
klanten je vaak nog meer klanten op. Zo 
heb ik nog nooit geadverteerd, maar word 
ik wel goed gevonden. Aan de ene kant is 
dat mijn onderscheidende werkwijze, 
waarin ik veel gebruik maak van technolo-
gie. Aan de andere kant is dat de positieve 
ervaring van mijn klanten. En tussendoor 
deel ik ook nog kennis, gewoon gratis, via 
blogs en artikelen. Het grappige effect is 
dat velen denken dat ik op een groot kan-
toor werk, terwijl ik een zelfstandig belas-
tingadviseur ben die samen met zijn twee 
dochters werkt.’

Wat vind je van de programma’s die wij 
aanbieden rond tax technology?
‘Ik vind het initiatief echt super. Wat ik in 
de invulling nog een beetje mis is de prak-
tische kant. Voor velen is het, wat ook al 
terug te lezen is op het discussieforum, 
niet interessant om de complete techniek 
achter de schermen te kennen en te 
begrijpen. Wat we wél willen weten is hoe 
die technologie vertaald kan worden bin-
nen de belastingpraktijk. En hoe wij deze 

Het belang van tax technology
Ron Meijer is zelfstandig belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag B.V. en zeer 
actief op het gebied van tax technology. Hij komt regelmatig in beeld met 
blogs over dit onderwerp, of wordt als spreker uitgenodigd. Wij gingen met 
hem in gesprek over het belang van tax technology.

‘Je kunt tax technology zo groot of klein 
inzetten als je wil. Hoe dan ook kun  

je er niet omheen.’ 
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dus kunnen inzetten in onze eigen praktijk. 
Die vertaalslag kan beter.
Mijn tip is dus: neem ons bij de hand en 
help hen die ondernemerschap in hun 
genen hebben. Dat daar een prijskaartje 
aan hangt, is begrijpelijk. Ik weet dat het 
een punt van discussie is, maar technisch 
gezien betaalt je klant voor jouw educatie. 
In jouw klanttarief zit namelijk de garantie 
dat je advies aansluit op de laatste wijzi-
gingen en ontwikkelingen. En als je zo 
denkt, dan zijn de onderwijsprijzen heel 
goed te verantwoorden binnen je eigen 
onderneming.’

Wat is het gevolg als je niet meegaat 
met tax technology?
‘Dan verlies je je bestaansrecht als belas-
tingadviseur of kantoor. We praten al jaren 
over de mogelijkheid van tax technology 
en de overname van digitalisering binnen 

de aangiftepraktijk. Het kan technisch 
gezien allang, maar binnen de politiek is 
dit nog een discussie en dat is ook de 
reden dat het nog niet breed is doorge-
voerd. Je kunt tax technology zo groot of 
klein inzetten als je wil. Het begint met het 
opzetten van dossiers, het automatisch 
inlezen van data, het koppelen van diverse 
programma’s of software, etc. Hoe dan ook 
kun je er niet omheen.
Mijn advies: Omarm deze veranderingen. 
Ga niet lopen muggenziften over wanneer 
de aangiftepraktijk passé is en wanneer 
digitalisering die enorme slag gaat maken. 
Accepteer dat er een punt komt waarop 
dat zo is en bereid je hierop voor. Doe je 
dat niet, dan loopt je het risico dat je 
bedrijf over een tijdje niks meer waard is.’ 

Hoe kunnen we hier als RB in helpen?
‘Als leden onderling zouden we elkaar al 

veel meer moeten helpen om pakketten 
aan elkaar te knopen, om kennis op dit 
onderwerp te delen. Ik heb bijvoorbeeld 
jaren gezocht naar een goede checklist bij 
aangiftesoftware. Per toeval kwam ik 
erachter dat ik in Pandadoc een formulier 
kan opzetten, waarmee ik nu heel prettig 
werk. Dat document heb ik ook gedeeld 
via mijn kanalen, zodat ook anderen daar 
profijt van kunnen hebben. Ik zou willen 
dat iedereen dat doet. 
Het RB kan helpen door bijvoorbeeld een 
community rond dit onderwerp op te zet-
ten, net zoals ze dat nu voor vrouwen in de 
fiscaliteit doen. Een plek waar we onder-
ling kunnen sparren en informatie delen. 
We mogen trots zijn op het vak van de 
belastingadviseur en zouden samen moe-
ten werken om het zo goed en zo lang 
mogelijk in stand te houden, ook als dat in 
een nieuwe vorm is.’ 

Door het heel praktisch benutten van technologie kan Ron Meijer meer klanten ondersteunen. 
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Sunny van Hoesel (midden) met Ine de Lege en Iris de Laat, twee junior belastingadviseurs bij 
Vermetten. ( fotograaf:  Manola van Leeuwe)

Sunny van Hoesel,  
HR-adviseur bij Vermetten 
Accountants en Adviseurs 
(250 medewerkers)
‘Onderwijs is ontzettend belangrijk voor ons 
kantoor, maar wij stemmen wel echt af op de 
individu. Onze verwachting is dat de mede-
werkers niet aan scholing doen omdat het 
moet, maar omdat ze zich verder willen ont-
wikkelen. Hier denken we als kantoor graag 
in mee. We hebben geen verwachting over 
waar iemand begint of móet eindigen, maar 
gaan met individuen in gesprek om te ont-
dekken op welke gebieden zij willen ontwik-
kelen. Dat kan op persoonlijk vlak zijn, maar 
ook vakinhoudelijk of zelfs in een andere 
richting passend bij de behoefte van de 
medewerker en de organisatie. 
Sinds dit jaar hebben we onze gesprekscycli 
nieuw leven ingeblazen en werken we met 
een nieuw digitaal systeem dat ondersteunt 
bij het opstellen van leerplannen en de 
gesprekken die hierover worden gevoerd. 
We zijn gestart met doorlopende gesprek-
ken over ambities en doelen. Denk aan vra-
gen als: waar sta je nu, waar wil je naartoe 
en hoe kunnen we daar als organisatie bij 
helpen? Soms is de conclusie dat iemand 
lekker op zijn of haar huidige plek zit en 
geen ambitie heeft om een stapje hoger te 
zetten. Helemaal oké natuurlijk! Toch stimu-
leren we iedereen om over zijn of haar ont-
wikkeling na te denken. Dat hoeft dus niet 
altijd een verticale stap te betekenen. Ook 
met andere ambities, drijfveren en interes-
ses zijn ontwikkelpunten te bedenken die 
van toegevoegde waarde zijn.’ 

Drie uitgangspunten
‘We stimuleren scholing gebaseerd op 
diverse uitgangspunten. Aan de ene kant 
moet een belastingadviseur natuurlijk actu-

Scholing is essentieel voor het 
beroep én voor de individu
Het Register Belastingadviseurs is – zeker deze laatste twee jaar – druk bezig met het verstevigen van het onder-
wijsaanbod. Met dit aanbod willen we de belastingadviseur ondersteunen in het toekomstbestendig uitoefenen van 
het vak. Wij vroegen ons af: hoe kijken onze leden en de kantoren waar ze werkzaam zijn naar scholing en onder-
wijs? We spraken met een klein én groot kantoor. 

ele kennis hebben en – wanneer ze bij het 
RB zijn aangesloten – voldoen aan de PE-
verplichting. In principe leggen we de ver-
antwoording voor inhoudelijke kennisont-
wikkeling bij de medewerkers zelf, die zij 
ook zelf oppakken. Zo worden door het jaar 
heen vaktechnische overleggen ingepland 
en wordt regelmatig kennis gedeeld. Wan-
neer rond een bepaald onderwerp een ver-
plichting aan de orde is, pakt het kantoor 
verantwoording. Dit jaar gaat dat voor de 
belastingadviseurs over onderwijs rond tax 
technology en organiseren we binnenkort 
daarover een incompany training. 
Als kantoor willen we medewerkers echter 
ook stimuleren om soft skills te ontwikke-
len. Want van belastingadviseurs verwach-
ten we dat ze kennis in huis hebben, maar 
hoe krijg je die kennis over de bühne? Dat 
is een andere set vaardigheden en op die 
punten liggen vaak nog ontwikkelkansen. 
Ook bij collega’s die al langer in het vak 
zitten. Door te blijven vragen naar ontwik-

kelmogelijkheden, of bij anderen feedback 
te vragen over je functioneren, komt er 
toch altijd wel een ontwikkelpunt boven-
drijven. Zelfs bij de meest doorgewinterde 
belastingadviseur. 
Als derde kijken we ook naar de markt en 
wat die verwacht of vraagt. Ook dat kan 
input zijn voor een ontwikkeltraject van 
een medewerker, omdat we als bedrijf op 
nieuwe ontwikkelingen in willen gaan.’ 

Nieuw ontwikkelingstraject
‘Zoals gezegd werken we sinds dit jaar met 
een nieuw systeem waarin we veel meer 
focussen op persoonlijke ontwikkeling en 
soft skills. We zochten namelijk naar een 
proces dat toegevoegde waarde zou bieden. 
Dus niet een formulier dat na invullen in de 
kast verdwijnt, maar terugkerende gesprek-
ken waardoor je ontwikkeldoelen blijven 
leven en ook gerealiseerd worden. We vin-
den onze mensen heel belangrijk en willen 
hen dan ook écht ondersteunen. En dat 
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 Opleiden  door Anne Mulders

doen we deels door te zorgen dat ze de 
kwaliteiten bezitten waar de markt om 
vraagt en deels door naar hun eigen ontwik-
kelwensen te vragen en samen te bedenken 
hoe we daar invulling aan kunnen geven. 
Dit nieuwe proces staat nog in de kinder-
schoenen en het gaat zeker nog niet per-
fect. Maar de wil is er. Groei en openstaan 
voor nieuwe ideeën zit in het DNA van 
Vermetten. We blijven evalueren hoe het 
gaat en waar we nog kunnen verbeteren.’ 

Toekomstbestendig
‘Hoe we tegen de nieuwe programma’s van 
het RB aankijken die gericht zijn op de ont-
wikkeling van de belastingadviseur? Heel 
positief. Er ontwikkelt veel in het vak, digi-
talisering gaat echt een hele andere draai 
aan het beroep geven. Dat daar nadruk op 
wordt gelegd door het RB is helemaal niet 
verkeerd. Ook de inrichting van je baan in 
het begin van de carrière blijft af en toe 
een uitdaging. Dus als ook dit thema in de 
toekomst aandacht krijgt, juist vanuit de 
vereniging, is dat alleen maar mooi.’

Wim Zuidersma AA RB,  
mede-eigenaar van Hut 
Accountants  
(11 medewerkers)
‘Onderwijs is essentieel. We hebben een 
kennisberoep; we verkopen kennis en dat 
kun je alleen maar doen als je die zelf in 
huis hebt. Met internet zoeken mensen 
steeds vaker online naar een oplossing 
dus het is aan ons om een kennisvoor-
sprong te creëren en zo toegevoegde 
waarde te houden. De kennis die je hebt 
en behoudt, is in dit geval je bestaansrecht 
en mede de reden dat wij bijscholing per-
manent stimuleren. 
Iedereen kan zich belastingadviseur noe-
men. Het zou helemaal niet verkeerd zijn 
het beroep te beschermen. Niet zo strikt 
als bij de NBA, met strenge regels en pro-
ceseisen. Maar volgens het voorstel dat 
het RB ooit heeft gedaan. Laat iedere 
belastingadviseur aansluiten bij een ver-
eniging om zo de kwaliteit te kunnen 
waarborgen en – bij gebrek daaraan – wan-
gedrag te kunnen aanpakken.
In de tussentijd is het aan ons om de kwali-
teit hoog te houden. Ik ben ooit begonnen 
als accountant en heb me over het belas-

tingrecht laten bijscholen via de RB-oplei-
ding. Als je het vak serieus neemt, dan raad 
ik aan om de RB Academy te volgen. Die 
geeft namelijk een breed beeld van alle fis-
cale zaken waarmee je te maken kán krijgen. 
Dat totaalbeeld is een enorme meerwaarde 
van de opleiding. En dat je je daarnaast als 
RB – met het daarbij behorende kwaliteits-
niveau – kunt profileren is natuurlijk een 
dikke plus. Wij zijn ook SRA-kantoor, dus wij 
nemen een rijtje logo’s mee in onze com-
municatie, zowel SRA, NBA en RB.’

Vrije keus
‘Van onze medewerkers is niet iedereen 
aangesloten bij een beroepsvereniging. 
Dat betekent dat niet iedereen een scho-
lingsplicht heeft. We zorgen er echter toch 
voor dat iedereen scholing serieus neemt. 
We verkopen kennis en die willen we via 
onderwijs op peil houden. Punten sprok-
kelen is niet onze insteek. Onze medewer-
kers zijn vrij om te kiezen voor bepaald 
onderwijs of een onderwijsinstelling. Enkel 
als geconstateerd wordt dat iemand tekort 
schiet in bepaalde vaardigheden doen wij 
als kantoor suggesties. Maar dat komt 
eigenlijk niet heel vaak voor.
Als je de diverse aanbieders met elkaar ver-
gelijkt, zijn wij enthousiast over het aanbod 
van zowel het RB, de SRA als de PE-Acade-
my. Maar in goed vertrouwen laten we onze 
medewerkers vrij om een cursus te kiezen 

bij een aanbieder die voor hem of haar 
relevant is. Soms kom je dan uit bij één van 
de eerdergenoemde partijen, en soms 
wordt voor een andere aanbieder gekozen.’ 

Regionaal of online
‘Wat de keuze nog wel eens beïnvloedt, is 
de locatie van het onderwijs. Wij zitten in 
het noorden en voor ons is het niet handig 
dat het RB bijvoorbeeld veel in Vianen 
organiseert. Ik hoop persoonlijk dan ook 
dat onderwijs weer wat meer regionaal 
wordt aangeboden of online. Dat laatste 
beviel ons – tijdens corona – heel goed. 
Wij zijn heel tevreden over het onderwijs 
van het RB, maar de locatie is nu een 
reden waarom soms niet voor de vereni-
ging als opleider wordt gekozen.’ 

Toekomstbestendig
‘Hoe we tegen de nieuwe programma’s van 
het RB aankijken, die ook gericht zijn op 
de ontwikkeling van de belastingadviseur? 
Met enthousiasme! Wij hebben op dit 
moment twee medewerkers die deelne-
men aan de RB Academy. Ook de tax tech-
nology-programma’s zijn nuttig. Belasting-
adviseur is eigenlijk een heel klassiek 
beroep, heel papier georiënteerd nog. Ont-
wikkelingen rond digitalisering gaan bij-
zonder hard dus ik denk dat het alleen 
maar goed is dat hier vanuit de vereniging 
in wordt geïnvesteerd.’ 

Wim Zuidersma en Louis Smit, die momenteel de RB Academy volgt. (fotograaf: Simon van der Woude)



Robin Oerlemans: ‘De RB Academy heeft mij een totaalpakket geboden 
om mij te ontwikkelen’. 

‘Hoe gaat het nu met....?’
Robin Oerlemans LLM RB, belastingadviseur bij  
De Beer Accountants & Belastingadviseurs
‘Na mijn studie Fiscaal Recht aan Tilburg University ben ik gaan 
werken. Eerst bij een ander kantoor, daarna bij mijn huidige werk-
gever De Beer Accountants & Belastingadviseurs in Tilburg. Hier 
werd ik gestimuleerd om de opleiding van het Register Belasting-
adviseurs te volgen. De stap naar die specifieke opleiding was niet 
heel gek. De Beer is namelijk een RB-kantoor en destijds was een 
van de partners, Wil Vennix, voorzitter van het RB. Ik heb gewacht 
tot de lancering van de RB Academy in 2018 en ben toen als ‘eer-
ste lichting student’ in de opleiding gestapt. 

De opleiding beviel goed, al merkte ik wel dat ik in een nieuwe 
opleiding zat en er soms nog wat bijgeschaafd moest worden. IT-
technisch zat het niet altijd goed in elkaar en werkte binnen de 
online leeromgeving nog niet elke knop zoals zou moeten. Maar 
dat hoort er, helaas, bij.
Inhoudelijk ben ik heel tevreden. De afwisseling van fiscale vakin-
houd met vaardigheden maakt de opleiding heel divers, echt een 
pluspunt. Een uitschieter vond ik de afsluiting. In de tweedaagse 
training procederen kwam alles wat je geleerd hebt bij elkaar in 
één weekend. 
Wat ik ook heel leuk vond aan de opleiding was dat je twee jaar 
lang met dezelfde groep mensen optrok. Ik begrijp van huidige 
studenten dat dit in de modulaire opzet anders is, maar dat vond 
ik echt een voordeel. Je leert elkaar kennen, bouwt een band op 
en volgt samen colleges. Vooral bij vaardigheidstrainingen was 
dat prettig, als je met bepaalde situaties moest oefenen. In zo’n 
geval is het fijn als je vertrouwde gezichten om je heen hebt.’ 

Modulair versus een vaste jaarplanning
‘Ik stroomde in de oorspronkelijke opzet van de RB Academy in, 
toen deze meer als reguliere opleiding was ingericht en vaste 
jaarplanningen had. En ja, dat was af en toe lastig. Veel vakken 
kenden namelijk een aanwezigheidsplicht van 100%. Wanneer je 
één keer niet kon, had je direct een probleem. De flexibiliteit van 
de modulaire opzet was in dat opzicht prettig geweest.  

Digitaal studeren
‘Aan het eind van mijn opleiding werd het hele programma omge-
zet naar een digitale variant, vanwege corona. Het was voor het 
eerst dat colleges digitaal georganiseerd werden. Logisch dus dat 
het voor iedereen even wennen was. Uiteindelijk zijn ook die col-
leges goed verlopen, al blijft het lastig om interactie te stimuleren 
via een scherm. Studenten kunnen meer anoniem luisteren. Toch 
was deze opzet snel geregeld en die flexibiliteit – zowel bij de 
docent, het RB als de andere studenten – waardeer ik. Ook ben ik 
positief verrast over de organisatie van digitale vaardigheidstrai-
ningen. Je zou denken dat dat niet werkt maar het verliep eigen-
lijk verrassend goed. 

Werken en studeren
‘Werken en studeren was af en toe een uitdaging. Met name als  
’s avonds – na een lange werkdag – een vakinhoudelijk onderwerp 
op de agenda stond. Ik moest dan altijd haasten om op tijd te 
komen, om vervolgens tot 22.00 uur college te volgen. Soms kost-
te het dan moeite om de aandacht erbij te houden, zodat je ook 
werkelijk wat opstak van je colleges. Het lag er overigens wel aan 
welk onderwerp werd besproken. Een interessanter of meer aan-
sprekender onderwerp helpt uiteindelijk behoorlijk bij je concen-
tratievermogen. Gelukkig hadden we niet structureel elke week of 
twee weken college. We werkten meer in blokken, wat het uitein-
delijk wel realiseerbaar maakte. Dat is ook een element waar je in 
de huidige modulaire opzet natuurlijk meer in kunt sturen.’

Het effect van de RB Academy 
‘De opleiding was zowel een opfrisser als een verrijking van mijn 
studie. Vooral de vaardigheden waren ontzettend praktisch en 
handig. Op de universiteit is dat geen onderdeel van de stof en 
op de werkvloer is niet altijd de ruimte om hierin te oefenen. De 
RB Academy heeft mij een totaalpakket geboden om me te ont-
wikkelen. Het bood andere perspectieven, nieuwe ideeën en een 
netwerk. Het was een ontwikkelkans buiten kantoor die ik niet 
had willen missen.’ 

Geslaagden van de RB Academy aan het woord door Anne Mulders | fotograaf Manola van Leeuwe
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Fiscaal strafrecht

Ook het ‘veldwerk’ van de FIOD stond tijdens de coronacrisis op een lager 
pitje. Dat werk lijkt nu met enthousiasme te zijn hervat. De afgelopen 
maanden kregen wij dan ook weer een toenemend aantal telefoontjes van 
belastingadvieskantoren die met een bezoekje van de Fiscale Opsporings-
dienst werden verrast. Meestal ziet de verdenking daarbij niet op het ad-
vieskantoor en worden bij een dergelijk bezoek stukken gevorderd en de 
betrokken adviseur als getuige gehoord. 

Bij zo’n bezoek voeren de meeste kantoren 
(intuïtief) de meeste procedures ‘juist’ uit. 
Doorgaans realiseert men zich bijvoor-
beeld wel dat het bedrijfsmatig niet ver-
antwoord is om de heren en dames van de 
FIOD door het pand te laten rondlopen of 
in de buurt van potentiële klanten ‘neer te 
zetten’. Dit geldt echter lang niet altijd 
voor de afweging al dan niet aan een ver-
hoor mee te werken. Waarschijnlijk ligt het 
aan de overtuigende werkwijze van de 
FIOD ambtenaren, dat adviseurs regelma-
tig aan een verzoek om te worden gehoord 
als getuige ter plekke meewerken. Daarbij 
lijkt men zich onvoldoende te realiseren 
dat deze (volstrek natuurlijke) neiging in 
potentie tuchtrechtelijk verwijtbaar is. 

Geheimhoudingsplicht 
Uitgangspunt is dat de belastingadviseur is 
gebonden aan de (contractuele) geheim-
houdingsplicht. In artikel 4 van het Regle-
ment Beroepsuitoefening is opgenomen 
dat leden verplicht zijn tot geheimhouding 
van alles wat hem of haar in de uitoefening 
van het beroep ter kennis is gekomen. In de 
toelichting is opgenomen dat een lid (i) van 
die geheimhouding kan worden ontheven 
door de klant of (ii) zonder van die geheim-
houding te zijn ontheven er een (wettelijke) 
verplichting aanwezig kan zijn tot het ver-
strekken van informatie. In de toelichting 
wordt ook het afleggen van een verklaring 
als getuige genoemd als een situatie die 
valt onder punt ii: ‘ook kan het voorkomen 
dat een belastingadviseur een getuigenis 
dient af te leggen voor de rechter of gehou-
den is mee te werken aan een fiscaal con-
trole- en/of opsporingsonderzoek’.

Spreekplicht 
Dat een uitzondering op de geheimhou-
ding wordt gemaakt voor het afleggen van 
een verklaring bij de rechter is logisch als 
in ogenschouw wordt genomen dat een 
getuige in dat geval verplicht is om te ver-
klaren1. Wanneer de FIOD langs komt, is 
van een dergelijke situatie echter geen 
sprake. Er geldt in dat geval geen spreek-
plicht. Dat betekent dat de geheimhouding 
leidend is en de adviseur zich van het 
afleggen van een verklaring dient te ont-
houden. 

Verklaring 
Het meewerken aan een verhoor wanneer 
daartoe geen verplichting bestaat, kan – 
gelet op het Reglement Beroepsuitoefe-
ning – ook daadwerkelijk tuchtrechtelijk 
laakbaar zijn. De Raad van Beroep NOB 
kwam – op basis van hetzelfde tekstuele 
kader – tot een gegronde tuchtklacht voor 
een belastingadviseur die ‘vrijwillig’ een 
verklaring had afgelegd bij de FIOD.2 
Alleen wanneer een belastingadviseur 
door de Rechter-Commissaris (of ter zit-
ting) wordt opgeroepen, wordt zijn 
geheimhouding doorbroken. Dit geldt ook 
wanneer dit verhoor vervolgens door de 
Rechter-Commissaris weer wordt gedele-
geerd aan de FIOD en dus uiteindelijk door 
FIOD- ambtenaren wordt afgenomen. Over 
die situatie oordeelde de Accountantska-
mer vrij recent.3 Doorslaggevend is dus of 
het verhoor onder ‘verantwoordelijkheid’ 
van een rechter plaatsvindt.4

De adviseur die onder lichte druk van de 
FIOD wordt verzocht een verklaring af te 
leggen, heeft dus twee keuzes: (i) tezamen 

met cliënt bezien of het opportuun is dat 
hij/zij van geheimhouding wordt ontheven 
– denk er daarbij wel aan dat op een vor-
dering van de FIOD ook kan zijn opgeno-
men dat geen contact mag worden geno-
men met de cliënt (verdachte), in welk 
geval dit dus geen optie is – of (ii) de FIOD 
langs de Rechter-Commissaris sturen, 
waarbij het ook mogelijk is dat geheel van 
het verhoor wordt afgezien. 
Onthoud kortom: laat je niet overvallen en 
werk aan een verhoor pas mee, wanneer 
dat plaatsvindt via de RC.

1 Artikel 215 Sv.
2 Raad van Beroep NOB 21 februari 2013.
3 Accountantskamer 16 april 2021, 

ECLI:NL:TACAKN:2021:27.
4 In het artikel Tuchtrecht in RB-verband van  

P. de With in Het Register, oktober 2014, 
nummer 5, wordt melding gemaakt van een 
uitspraak waarin de auteur inzage had  
gehad en waarin het in een civiele zaak 
afleggen van een zeer feitelijke verklaring, 
volgens de tuchtrechter door de beugel 
kon.

Getuigenverhoor bij de FIOD: 
praten of laten?

Door: mr. Annabel Vissers 
De Bont Advocaten
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Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. 
Doel hiervan is het verbeteren van de kwali-
teit van bestuur en het toezicht op vereni-
gingen, stichtingen, coöperaties en onderlin-
ge waarborgmaatschappijen. De WBTR moet 
ervoor zorgen dat bestuurders van rechts-
personen interne procedures en verantwoor-
delijkheden met elkaar bespreken en vast-
leggen in de statuten. 
Omdat in de structuur van veel ondernemin-
gen, in het bijzonder die van familiebedrij-
ven, een Stichting Administratiekantoor 
(STAK) onderdeel uitmaakt, bespreken we 
aan de hand van de belangrijkste onderde-
len van de WBTR of u uw klant moet advise-
ren in actie te komen.

Toezicht
De stichting kende voor 1 juli 2021 geen 
wettelijke regeling voor het instellen van 
een Raad van Commissarissen (RvC). De 
WBTR maakt dit nu wel mogelijk. In de prak-
tijk zien we soms dat ondernemers gebruik 
maken van een informeel toezichthoudend 
en/of adviesorgaan. Het is belangrijk na te 
gaan of dit orgaan kwalificeert als RvC, met 
alle verantwoordelijkheden en aansprake-
lijkheden die daarbij horen. De statuten 
moeten mogelijk worden aangepast en het 
orgaan moet worden geïnformeerd.

Meervoudig stemrecht 
In statuten van een STAK zien we regelma-
tig een regeling van meervoudig stemrecht 
opgenomen. Bijvoorbeeld: bestuurder 1 
(vader) heeft drie stemmen, bestuurders 2 
en 3 (kinderen) hebben ieder één stem. De 
WBTR legt de mogelijkheden voor meer-
voudig stemrecht aan banden. Een bestuur-
der mag niet méér stemmen uitbrengen 
dan alle andere bestuurders samen. In de 
stemverhouding geschetst in het voorbeeld 

Model onder de aandacht:  
Gevolgen van de Wet Bestuur en Toezicht 
voor een Stichting Administratiekantoor

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. 

is actie nodig. Aan bestuurder 1 mogen nog 
maximaal twee stemmen worden toege-
kend. Uiterlijk op 30 juni 2026 – of bij de 
eerstvolgende statutenwijziging – moeten 
de statuten zijn aangepast. In de tussentijd 
is er tijd om na te gaan of een alternatieve 
constructie gewenst en mogelijk is.

Tegenstrijdig belang bestuurders
De WBTR schrijft voor dat als alle bestuur-
ders van de STAK een tegenstrijdig belang 
hebben, het besluit wordt genomen door 
de RvC. Doorgaans ontbreekt een RvC en 
dan is het bestuur toch bevoegd het 
besluit te nemen. Het bestuur moet dan 
schriftelijk vastleggen, welke overwegin-
gen aan het besluit ten grondslag liggen, 
tenzij de statuten anders bepalen. 
Een besluit genomen ondanks de aanwe-
zigheid van een tegenstrijdig belang is ver-
nietigbaar en kan in uitzonderlijke gevallen 
zelfs nietig zijn en daarmee leiden tot aan-
sprakelijkheid van de bestuurders. De nieu-
we regeling geldt al sinds 1 juli 2021, ook 
als de statuten nog een oude regeling 
bevatten. De nieuwe tegenstrijdig belang 
regeling geldt per 1 juli 2021, zelfs als de 
statuten nog een oude regeling bevatten.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Met de invoering van de WBTR wordt de 
aansprakelijkheid van bestuurders van 
stichtingen uitgebreid. De regeling van 
bestuurdersaansprakelijkheid bij faillisse-
ment wordt van toepassing op álle stich-
tingen, ook de niet-commerciële stichtin-
gen. Bespreek met uw klant of het aangaan 
van een verzekering gewenst is.

Regeling belet en ontstentenis 
De WBTR introduceert ten aanzien van het 
onderwerp ‘belet en ontstentenis van 
bestuurders’ een uniforme regeling voor 

Vakinformatie | Model onder de aandacht 

U 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 kunt u 
gratis gebruikmaken van de Juridische Help-
desk van Bol Juristen. Zij zijn bereikbaar per 
e-mail via juristen@boladviseurs.nl of tele-
fonisch op 088-1211300.

alle rechtspersonen. De statuten van de 
STAK verplicht om een regeling te bevat-
ten hoe in een van belet (bijvoorbeeld 
ziekte) of ontstentenis (bijvoorbeeld over-
lijden) van bestuurders wordt voorzien in 
een tijdelijke waarneming. Is hierover in de 
statuten niets vastgelegd dan is vóór 30 
juni 2026 actie nodig.

Kom op tijd in actie!
De invoering van de WBTR is bij uitstek een 
gelegenheid om een STAK opnieuw bij uw 
klant onder de aandacht te brengen. Vraag 
aandacht voor de statuten, (stem)overeen-
komst, directiereglement en besluitvor-
mingsprocessen. Bespreek de wensen en 
ideeën van uw klant, ook met het oog op 
bedrijfsopvolging en de invulling en 
besluitvorming van (toekomstig) bestuur. 
Veel bepalingen uit de WBTR zijn op 1 juli 
2021 al van kracht geworden. Voor een 
aantal bepalingen is tot 30 juni 2026 – of 
tot een eerdere statutenwijziging – tijd tot 
aanpassing van statuten. Wacht echter niet 
te lang en adviseer uw klant tijdig over de 
gevolgen van de WBTR. 

Door: 
mr. Renate Baken 

Bol Juristen
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Kan een bestaande ondernemer het btw-forfait op zonnepanelen toepassen?
M en V hebben allebei een eigen bedrijf en zijn allebei ondernemer voor de btw. M en V zijn met elkaar getrouwd in 
algehele gemeenschap van goederen. In januari 2021 hebben M en V niet-geïntegreerde zonnepanelen aangeschaft. 
Aangezien het energiecontract op naam van M staat, heeft M de in rekening gebrachte btw van de zonnepanelen in de 
onderneming van M teruggevraagd. De vraag is of M voor het afdragen van de btw over de teruggeleverde energie het 
forfait kan toepassen?

Op 23 december 2020 heeft het ministerie van Financiën een 
nieuw besluit1 Omzetbelasting, btw-heffing en toepassing KOR 
bij zonnepanelen gepubliceerd. Dit besluit verving de veel 
gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulie-
ren die zonnepanelen aanschaffen. Op 29 november 2021 is 
het hiervoor genoemde besluit alweer vervangen door een 
nieuw besluit.2

Hoofdregel 
De hoofdregel is dat M btw moet voldoen over de vergoeding 
die M ontvangt voor de stroom die M aan zijn energiemaat-
schappij levert. Die vergoeding is bij toepassing van de salde-
ringsregeling bij niet-geïntegreerde zonnepanelen het bedrag 
dat wordt verrekend met de vergoeding die M aan zijn energie-
leverancier betaalt voor de bij hem afgenomen stroom. Als M 
méér invoedt op het net dan dat M afneemt en M hiervoor een 
vergoeding van zijn energiemaatschappij ontvangt, dan behoort 
dit bedrag ook tot de vergoeding waarover M btw verschuldigd 
is. Als M niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft, is M ook nog 
btw verschuldigd over de stroom die M zelf direct verbruikt. M 
moet deze btw berekenen over de zogenoemde marktprijs. 
De marktprijs is de prijs (inclusief energiebelasting en ODE, 
maar exclusief btw) die M zou moeten betalen als M deze 
stroom zou hebben ingekocht bij zijn energiemaatschappij. Om 
de verschuldigde btw te kunnen vaststellen zou M precies 
moeten weten hoeveel stroom M over een bepaalde periode 
aan zijn energiemaatschappij levert en hoeveel stroom M direct 
zelf verbruikt. Ook zou M dan btw in rekening moeten brengen 
aan zijn energiemaatschappij.

De praktijk
In de praktijk is dit niet altijd vast te stellen of uit te voeren. Om 
doelmatigheidsredenen kan een particulier met niet-geïnte-

greerde zonnepanelen het btw-forfait uit onderdeel 2.6.1 van 
het besluit Omzetbelasting, btw-heffing en toepassing KOR bij 
zonnepanelen toepassen. In dat geval vermeldt de particulier 
zonnepaneelhouder in zijn aangifte als verschuldigde btw het 
van toepassing zijnde forfait. De forfaits verschillen naar gelang 
het opwekvermogen van de zonnepanelen en mogen niet naar 
tijdsgelang worden toegepast. Als de particulier zonnepaneel-
houder gebruik maakt van deze forfaits brengt de particulier 
zonnepaneelhouder geen btw in rekening aan zijn energie-
maatschappij. 

Conclusie
Het antwoord op de vraag of M het btw-forfait uit het besluit 
mag toepassen is nee. M is namelijk niet aan te merken als een 
particuliere zonnepaneelhouder. Een particuliere zonnepaneel-
houder is een natuurlijk persoon die alleen ondernemer voor 
de btw is omdat met zonnepanelen tegen vergoeding elektrici-
teit aan derden (de energiemaatschappij) wordt geleverd. M 
verricht naast de bovenstaande activiteit ook andere activitei-
ten als btw-ondernemer, waardoor M het btw-forfait uit onder-
deel 2.6.1 van het besluit Omzetbelasting, btw-heffing en toe-
passing KOR bij zonnepanelen niet kan toepassen. 

Meer info
Wie meer wil weten over omzetbelasting op zonnepanelen 
terugvragen door een particulier raadpleegt onze notitie  
‘Btw-aftrek zonnepanelen door particulieren’.

1  Besluit van 16 december 2020, nr. 2020-24927,  
Staatscourant 2020, 62970.

2  Besluit van 23 november 2021, nr. 2021-19540,  
Staatscourant 2021, 47567.

In deze rubriek behandelen wij 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. 

Arjan Knol CFP®/ RB
Bureau Vaktechniek

Vakinformatie | Vraag & antwoord
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Meerouderschap en de fiscaliteit
Auteur mr. drs. M.D. Appelma
Uitgever Wolters Kluwer
ISBN 9789013165524
Prijs € 59,95

Praktisch nut 6
Wetenschappelijk niveau 7
Actualiteit 7
Leesbaarheid 8
Presentatie 7
Prijs-kwaliteitverhouding 6
Bedoeld voor fiscalisten, sociale advocatuur en politici

Het onderwerp combineert sociaal-maatschappelijke kwes-
ties met de toepassingen die mogelijk zijn binnen de fiscale 
regelgeving. Hoewel het een actueel en voorkomend onder-
werp is, is meerouderschap zoals uitgewerkt in dit boek toch 
nog niet de hoofdregel. Toch maakt dat het boek niet minder 
waardevol, nu er voldoende situaties zijn waarin de fiscale 
begrippen in de AWR en AWIR niet passen bij de praktijk. 

De auteur heeft een prettige schrijfstijl, waardoor het boek 
prettig leest. Hierdoor is het mogelijk om ook precaire onder-
werpen (zoals fraude met toeslagen) toch te benoemen en te 
behandelen. Het boek geeft een goed overzicht van de pro-
blematiek, de huidige stand van zaken en de achtergrond 
waarom deze problemen zich blijven voordoen.

Het onderwerp is niet nieuw, al blijft het zeker actueel omdat 
de politieke en maatschappelijke argumenten een oplossing 
lijken tegen te werken. In dit boek wordt niet alleen de pro-
blematiek uiteengezet, maar tevens een aanbeveling voor 
een wetswijziging gegeven. Juist gezien de politieke discus-
sie rijst de vraag of deze aanbeveling daadwerkelijk tot een 

wijziging van wetgeving zal leiden. 

Het boek is prettig om te lezen, zeker 
wanneer de sociale en maatschappelij-
ke problematiek de interesse heeft, 
maar het is geen boek dat absoluut niet 
mag ontbreken in de boekenkast van 
een fiscalist. 

Eindscore: n n n

Door mr. Sebastiaan van Wijk en  
mr. Susanne Schorel-Willems 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

Bedrijfswaarde 
Auteur Prof. dr. T.M. Berkhout
Uitgever Wolters Kluwer 
ISBN  9789013165739
Prijs  € 55,95

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

De meeste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd op kost-
prijs minus afschrijvingen. In sommige situaties is waarde-
ren op bedrijfswaarde aantrekkelijk. Dit boek is nuttig als 
eerste gids voor de fiscalist die te maken krijgt met het 
bedrijfswaardeconcept. Het boek start met een aantal defi-
nities die handig zijn voor de fiscalist die zich in dit onder-
werp wil verdiepen. De doorgewinterde fiscalist heeft dit 
natuurlijk niet nodig, maar de beschrijving van de kern-
arresten, begrippen (denk bijvoorbeeld aan de begrippen 
duurzaam en aanmerkelijk) en de literatuurverwijzing is 
voor deze fiscalist nuttig. 

De schrijver besteedt veel aandacht aan bedrijfswaarde bij 
vastgoed. Ook besteedt hij aandacht aan herkwalificatie 
(voorraad – bedrijfsmiddel) en de complexbenadering. Het 
boek bevat geen behandeling van de grondslagen van het 
waarderen van ondernemingen, voorbeelden van bedrijfs-
waardeberekeningen of waarderingsrapporten. Hiervoor 
dient de fiscalist een handboek business valuation te 
kopen. Voor de praktijk zou het nuttig zijn geweest als de 
auteur hier ook enige aandacht aan zou hebben gegeven. 
Helaas heeft de auteur hier bewust niet 
voor gekozen. Al met al een nuttig boek – 
een handig naslagwerk – maar niet per se 
essentieel in de boekenkast van de fiscalist.
 
Eindscore: n n n n

 
Door mr. drs. Martin Klomp RB en  
mr. Lucas Blom AA

Boeken

 

 

N O B / L O F  
S C R I P T I E P R I J S

9 789013 165524

Dit boek behandelt een onderwerp dat lange tijd niet of nauwelijks is aangeraakt.  Het werpt een nieuw licht op de werking van het partnerbegrip binnen de AWR en binnen de Awir (toeslagen) in het bijzonder. Daarnaast bevat het een sociaalwetenschappelijke analyse van meerouderschap en zoekt het de verbinding tussen beide onderwerpen.  Juist deze interdisciplinaire benadering maakt het boek bijzonder. 

Auteur Matthijs Appelman gaat in op meerouderschap, het algemene partnerbegrip, het partnerbegrip voor de toeslagen en de samenhang daartussen. Hij laat de werking zien van een van de basisbegrippen binnen de toeslagen en toont aan dat een correcte wetstoepassing al jaren maatschappelijk leed oplevert als gevolg van slecht doordachte wetgeving. Een uiterst actueel en maatschappelijk relevant onderwerp dat een andere kant van de toeslagenproblematiek laat zien en aansluit op de hernieuwde fiscale aandacht voor de toeslagen.

Het boek is interessant voor iedereen met een brede maatschappelijke en/of fiscale interesse die meer wil weten over het meerouderschap, de toeslagen, een van de kernbegrippen in de fiscaliteit (het partnerbegrip) en/of de sociaal-maatschappelijke effecten van belastingwetgeving. Ook is het relevant voor mensen die zich in hun dagelijkse werkzaamheden bezighouden met toeslagen, zoals mensen werkzaam in de sociale advocatuur. Het boek is bovenal relevant voor politici, die in deze publicatie hopelijk een aanleiding zien om na te denken over nieuwe wetsvoorstellen om de partnerbegrippen  te verbeteren.

Matthijs Appelman is werkzaam bij PwC Nederland en doceert fiscaal recht aan de Radboud Universiteit. Hij heeft tevens een achtergrond in de sociale wetenschap.
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MEEROUDERSCHAP  
EN DE FISCALITEIT 

DE FISCALE  
CONSEQUENTIES VAN  DE INVOERING VAN  
MEEROUDERSCHAP VOOR DE PARTNERREGELINGEN  IN DE AWR EN DE AWIR
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Exclusief 
voor jou 
als RB-lid

Fiscale vakinformatie van Wolters Kluwer 
voor een unieke scherpe prijs
Zeker zijn van een betrouwbaar en onderbouwd advies
Als mkb-adviseur stel je terecht hoge eisen aan de bronnen die je raadpleegt. 
Met de fi scale informatiepakketten RB Advies Zeker beschik je over alle relevante 
informatie. Zo mis je niets en heb je de zekerheid dat je jouw klanten goed 
onderbouwd en 100% betrouwbaar adviseert. Kies het pakket dat bij je past:

• RB Advies Zeker 
• RB Advies Zeker Plus
• RB Advies Zeker Premium 

*stopt automatisch

Ontdek de voordelen op 
wolterskluwer.nl/rb-ledenactie
of scan de code

Probeer 
1 maand gratis*

WK220057 2203_Adv RB_Pakketten_A4.indd   2WK220057 2203_Adv RB_Pakketten_A4.indd   2 10-03-2022   12:1410-03-2022   12:14
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Erasmus Universiteit Rotterdam  
verzorgt de Postacademische MasterCourse 

Vastgoed Fiscaal

www.feibv.nl /vastgoed
Voor informatie bel 010 - 408 1491 of mail naar fei@eur.nl

Werkt u in de zakelijke vastgoedsector en wilt u meer weten van de fiscale aspecten van vastgoed? 

Dan is deze MasterCourse iets voor u. Gespecialiseerde docenten geven u meer fiscale kennis bij  

aankoop, bezit, verkoop en beleggen in onroerende zaken. 

  

De MasterCourse loopt van 5 september tot 20 december 2022. Zie het programma op onze website. 

Wekelijks op maandagmiddag en -avond op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Daarna is het tijd voor het schrijven van een paper met een examen in het voorjaar van 2023.

1_2_180x130mm.indd   11_2_180x130mm.indd   1 28-03-2022   14:5328-03-2022   14:53

Op zoek naar een klantgroep waarbij jij echt het verschil kunt maken?

Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken namelijk landelijk belasting- 
adviseurs voor onze kantoren in Alkmaar, Maastricht, Nijmegen, 
Utrecht en Zwolle.

Je bent als belastingadviseur eindverantwoordelijk voor de  
complete afwerking van de jaarstukken en fiscale advisering aan  
onze klanten: zorgverleners.

Scan voor 
alle functies 

en informatie
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Save the date!

RB-dag 2022
Duurzaamheid
Vrijdag 24 juni 
Congrescentrum 1931, Den Bosch

RB-dag en Algemene Ledenvergadering weer op één dag
Na twee jaar digitaal bijeenkomen is het op 24 juni weer tijd voor een oude vertrouwde 
RB-dag! We laten de digitale vorm niet helemaal los, maar bieden een hybride evenement. 
Zo kun je zelf kiezen welke vorm jouw voorkeur heeft. Je kunt ons vergezellen op locatie in 
Den Bosch (we hebben 350 plekken beschikbaar in de zaal), of je sluit digitaal aan. Na de 
ALV in de ochtend starten we ‘s middags met het congresprogramma en behandelen we 
een zeer actueel thema, namelijk duurzaamheid. Een ingewikkeld thema ook, want welke 
rol heb je hier als belastingadviseur in? Dat bespreken we op 24 juni met diverse experts.

Save the date en houd de website in de gaten voor meer informatie!
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