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EXPOSÉ
Een

belastingadviseur

is net een

detective

Ben jij mens genoeg
voor een wereldbaan
bij Baker?
Bij een van de meest internationale advocatenkantoren
ter wereld werken bijzonder getalenteerde advocaten,
fiscalisten, notarissen en economen. Intelligent,
gemotiveerd, ambitieus… én ook menselijk en met
veel inlevingsvermogen. In onze fiscale praktijk draait
’t ook om mensen: zowel de 65 fiscalisten met wie je

in teamverband werkt als de cliënten uit binnen- en
buitenland met wie je intensief contact onderhoudt.
Dat maakt je werk bij Baker & McKenzie Amsterdam
tot meer dan zomaar een baan. Ben jij mens genoeg
voor een (fiscale) wereldbaan bij Baker & McKenzie?
Ga dan naar www.eenwereldbaanbijbaker.nl

WWW.EENWERELDBAANBIJBAKER.NL
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Belastingadviseur
Een beroep dat vakkennis, creativiteit en inzet vraagt. Je weet het
nog niet? Niets aan de hand. Je denkt erover? Mooi. Wat je plannen
ook zijn, we willen je graag kennis laten maken met de verschillende
kanten van ons vak en met de beroepsvereniging van universitair
opgeleide belastingadviseurs: de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
Over ons beroep komt in dit speciale nummer van ons blad Exposé
een aantal mensen aan het woord: aspirant-leden van de NOB, een
bestuurslid, een adviseur met vijf jaar ervaring, een adviseur die vier jaar
in het buitenland heeft gewerkt, een bestuurslid van de Jonge Orde
van Belastingadviseurs (JOB), een recruiter die voor zijn opdrachtgevers jonge fiscalisten werft en een studente fiscaal recht die aan de laatste fase van haar studie bezig is. Verder vind je de nodige informatie
over de NOB en de NOB-beroepsopleiding. Om te laten zien dat je
als fiscalist vele keuzes hebt geven we ook het woord aan iemand die
bij de Europese Unie werkt.
De NOB heeft meer dan 4.600 leden, die het vak op hoog niveau
beoefenen. Ze werken bij 300 verschillende kantoren, grote en
kleine. Voor heel uiteenlopende cliënten: van multinational tot
lokale overheid en van mkb-onderneming tot vermogende particulier. De kwaliteit van ons werk vinden we heel belangrijk. Om
die te handhaven geldt een aantal speciale regels en voorschriften,
waaraan elk lid zich nauwgezet moet houden.
Als aspirant-lid volg je de driejarige NOB-beroepsopleiding, waarin
naast inhoudelijke kennis ook ruim aandacht wordt besteed aan
communicatieve vaardigheden als rapporteren, presenteren en
onderhandelen. En je bent ook automatisch lid van de JOB. Die
organiseert bijeenkomsten waar je collega’s van andere kantoren
ontmoet – zoals borrels, sportwedstrijden en lezingen over vaktechnische onderwerpen.
De NOB is je poort naar een inspirerend en goedbetaald beroep.
Niet toevallig is het NOB-kantoor gevestigd in de Amsterdamse
Muiderpoort, een gebouw met een boeiend fiscaal verleden.
Wil je meer weten, lees dit nummer en kijk op onze twee websites
(www.nob.net en www.ikwilbelastingadviseurworden.nl). En als het
straks zover is: welkom bij de NOB.
Henk Koller
voorzitter Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
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aspirant NOB-leden
Harm
Holierhoek
(1984)

1.

2.

3.

4.

Waarom koos je voor
een fiscale studie?

Wanneer dacht je voor
het eerst: ik wil belastingadviseur worden?

Wat vond je boeiend
aan de studie en
wat minder?

Hoe heb je de keuze
gemaakt voor het
kantoor waar je nu
werkt?

In het eerste jaar in Tilburg
studeerde ik nog algemene
economie. Na het inleidend
vak fiscale economie was ik
om. Dat vak wilde ik ook
studeren, omdat het leuk en
uitdagend is.

Anders dan bij andere academische studies is fiscale
economie eerder een specifiek
gerichte opleiding en is het
dus logisch om de fiscaliteit in
te gaan. Ik heb vervolgens niet
heel bewust gekozen voor
belastingadviseur tegenover
werken bij Belastingdienst of
als bedrijfsfiscalist. Ik rolde er
in en het beviel en bevalt nog
steeds erg goed.

Ik heb goede herinneringen
aan de vakken die betrekking
hadden op indirecte belastingen. De vakken die voortborduurden op de stof van de
middelbare school (of erger
nog: die herhaalden) vond ik
minder interessant.

Ik wilde heel graag bij een
kantoor werken waar ik mijn
specialisme – btw-advisering –
kan uitoefenen. Je bent dan
automatisch ‘veroordeeld’ tot
een groter kantoor. We zijn
hier met vijf btw-specialisten
die nauw samenwerken en
dus intensief contact hebben.
Daarnaast is de work-life
balance hier heel plezierig.’

Ik ben begonnen met Nederlands recht. Gaandeweg vond ik
die studie te grootschalig en te
breed. Fiscaal recht is een specifieker vakgebied, het is allemaal
kleinschaliger en de lessen worden gegeven door docenten die
werkzaam zijn in de praktijk.
Dat sprak me aan. Daarom ben
ik naast Nederlands recht ook
fiscaal recht gaan doen.

Er worden veel wervingsevenementen voor studenten
georganiseerd, met name
door belastingadvieskantoren.
Tijdens mijn studie ben ik daar
regelmatig naar toe gegaan.
Zo heb ik veel belastingadviseurs met enige ervaring
gesproken. Wat zij vertelden
over hun werk vond ik erg
leuk en zo besloot ik om na
mijn studie de belastingadviespraktijk in te gaan.

Het leukst vond ik dat je een
beroep moet doen op je cijfermatig inzicht en tegelijkertijd
heel juridisch bezig blijft. Ook
je analytisch denkvermogen
wordt op de proef gesteld. Verder vond ik het heel goed dat
je ter voorbereiding van de lessen met medestudenten praktijkgerichte vraagstukken
moest uitwerken. Minder leuk
waren de vakken die zich richtten op fiscale filosofie en
beleid.

Tijdens een bedrijvendag
woonde ik een workshop van
Loyens & Loeff bij. Naar aanleiding daarvan heb ik bij dit kantoor twee maanden stage
gelopen, waarvan één maand
op de vestiging in New York.
Dit beviel allemaal erg goed en
zodoende ben ik via Loyens &
Loeff een jaar in het buitenland gaan studeren en aansluitend als belastingadviseur op
het kantoor in Amsterdam aan
de slag gegaan.

Ik weet nog dat ik erg twijfelde. Achteraf bezien was het
wellicht ook geen doelbewuste keuze in die zin dat het
net zo goed bedrijfseconomie
had kunnen worden. Uiteindelijk heeft de combi economie
en rechten mij doen kiezen
voor fiscaal recht.

Aan die gedachte ging ik geleidelijk wennen. Tijdens mijn
studie aan de Universiteit van
Amsterdam was ik al één dag
in de week werkzaam bij Ernst
& Young. Later ben ik mijn
scriptie gaan schrijven bij het
wetenschappelijk bureau van
Ernst & Young. Daar werk ik
nog steeds één dag in de
week. De overige vier dagen
ben ik ‘echt’ belastingadviseur.

Ik vond het leuk mij te specialiseren in de belastingheffing in
grensoverschrijdende situaties, meer in het bijzonder dus
het internationale belastingrecht en specifieke regels voor
de belastingheffing van
concerns. Ook de beginselen
van het steeds belangrijker
wordende Europese belastingrecht spraken mij erg aan. Ik
vond de vakken van formeelrechtelijke aard minder leuk.

Ik werkte er dus al een dag in
de week tijdens mijn studieperiode. Zodoende heb ik zowel
de organisatie als de mensen
leren kennen. Het beviel, dus
ik ben gebleven.

Ik ben met Nederlands recht
begonnen omdat ik vroeger
‘toen ik klein was’ advocaat
wilde worden. Na het eerste
jaar heb ik echter voor fiscaal
recht gekozen omdat de cijfers
van het fiscale een grote aantrekkingskracht op me hadden.
Daar kwam nog bij dat mijn
vader altijd zei: ‘wat er ook
gebeurt met de economie, je
moet altijd belasting betalen’.
Die woorden hebben me uitein6
delijk over de streep getrokken.

Nog niet tijdens mijn studie.
Eigenlijk begon het pas echt te
kriebelen toen ik een paar
weken als werkstudent in de
belastingadviespraktijk had
meegedraaid en helemaal na
de stage op de private-equity
afdeling van het KPMG-kantoor in Londen.

Interessant vond ik de verdiepende vakken en de gastcolleges van mensen uit de praktijk. Minder boeiend waren de
vakken over milieuheffingen
en de successiewetgeving.
Met als logisch gevolg dat ik er
voor gekozen heb om me tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk
met deze belastinggebieden
bezig te houden.

Ik wilde sowieso bij een kantoor werken dat deel uitmaakt
van een groot internationaal
netwerk. Tijdens mijn studie
heb ik bij twee kantoren
gewerkt en stage gelopen en
uiteindelijk is mijn keus gevallen op KPMG Meijburg & Co.
De informele sfeer en de
platte organisatiestructuur
bevielen me.

Afgestudeerd aan de Universiteit van
Tilburg (2008)
Werkt bij Van den Boomen Belastingadviseurs
in Tilburg

Masoumeh
Kangarani
(1985)

Afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en New
York University (2009)
Werkt bij Loyens & Loeff in Amsterdam

Martijn
Nouwen
(1983)

Studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van
Amsterdam (2009)
Werkt bij Ernst & Young Belastingadviseurs in
Amsterdam

Mareska Suzuki
(1985)

Afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam (2009)
Werkt bij KPMG Meijburg & Co in Rotterdam
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over hun keuze
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Je eerste dag als
belastingadviseur:
wat herinner je
je daarvan?

Wat heeft iemand
nodig om een goede
belastingadviseur
te zijn?

Op welk gebied binnen
het belastingrecht ben
je vooral actief? Toeval
of bewuste keuze?

Wat vind je leuk aan
het vak en wat minder?

Hoe hard moet
je werken?

Wat biedt de
NOB-opleiding
je extra?

De eerste keer dat ik me echt
belastingadviseur voelde is
nog maar kort geleden. Ik zat
toen voor de eerste keer alleen
tegenover een klant. Er was op
dat moment nog wel een
andere adviseur, maar die zat
er voor de vennootschapsbelasting. Ik was dus echt dé
adviseur voor mijn specialisme.’

Je moet het natuurlijk leuk
vinden om te analyseren en je
te verdiepen in fiscale wet- en
regelgeving. Daarnaast is het
belangrijk dat je creatief bent
en – wanneer je klanten adviseert – zaken goed en duidelijk
kunt uitleggen.

Ik werk als specialist alleen op
het gebied van de btw en overdrachtsbelasting. Dit is een
bewuste keuze geweest omdat
bij btw – in tegenstelling tot
bijvoorbeeld inkomsten- of
vennootschapsbelasting – alles
eenvoudig met voorbeelden is
uit te leggen. Daarnaast
hebben de enthousiaste
docenten van de Universieit
van Tilburg ook hun steentje
bijgedragen aan deze keuze.

Het liefst zit ik de hele dag
met klanten of collega’s om de
tafel om casussen te
bespreken – adviseren dus.
Wat ik minder leuk vind is de
urenverantwoording. Ook kan
ik behoorlijk gefrustreerd
raken als ik weet dat er een
bepaald besluit of rechterlijke
uitspraak is, maar ik die niet
kan vinden. Dat laatste komt
gelukkig niet heel vaak voor.

De uren dat ik op kantoor ben
werk ik hard. Maar er is nog
voldoende tijd om aan hobby’s
en andere privézaken te
besteden. En ja, het komt
eerder voor dat je meer dan
acht uur per dag werkt dan
minder. Maar ik ben nog geen
beroep tegengekomen dat net
zo goed betaalt en waarin dat
niet zo is.

De NOB is een soort keurmerk;
iedereen in Nederland mag
zich namelijk belastingadviseur noemen. Om dit keurmerk te verdienen moet je
natuurlijk wel voldoen aan een
aantal criteria. Tijdens de
inhoudelijke cursussen word
je hier goed in begeleid.

De ontmoeting met de vele
collega’s en de kennismaking
met mijn kamergenoten. Ook
het besef dat je bent begonnen met je eerste grote-mensen-baan en terecht bent
gekomen op je werkplek voor
de komende tijd staat me
goed bij.

Creativiteit en analytisch
denkvermogen zijn onmisbare
kwaliteiten van een goede
belastingadviseur. Daarnaast
moet je in staat zijn om lastige
materie op een begrijpelijke
manier aan de klanten over te
brengen, zodat het praktisch
toepasbaar is. Ook is het van
belang om goed om te kunnen
gaan met het gegeven dat
veel beslissingen van klanten
niet alleen fiscaal ingegeven
zijn.

Ik houd me voornamelijk bezig
met vraagstukken die de vennootschapsbelasting en het
internationaal belastingrecht
betreffen. Vaak gaat het
daarbij om grote multinationale ondernemingen. Toch
krijg ik zo nu en dan ook te
maken met andere deelgebieden van het belastingrecht,
zoals de inkomstenbelasting
en het successierecht.

Ik vind de internationale
aspecten van vraagstukken
waarmee wij te maken krijgen
en de daarmee gepaard
gaande samenwerking met
buitenlandse adviseurs heel
boeiend. Ook de samenwerking met jongere en oudere
collega’s én met collega’s van
het notariaat en de advocatuur
is erg leuk. Vervelend is het
beschrijven van je dagbesteding door middel van het tijdschrijven.

Dat is heel afwisselend. Op
het werk is het vaak hollen of
stilstaan. Er zijn periodes met
hele volle dagen en late uren
en periodes met rustige
dagen. Over het algemeen is
er een balans en zijn de uren
ook – binnen zekere grenzen –
flexibel.

Door middel van de NOBopleiding kom je in contact
met adviseurs die bij andere
kantoren werken. Zo kom ik
regelmatig oud-studiegenoten
tegen. Dit is erg leuk en bovendien is het uitwisselen van
ervaringen erg nuttig. Ook het
verdiepen van je fiscale kennis,
vooral op deelgebieden waarmee je in de praktijk minder
vaak in aanraking komt, is
waardevol.

Veel nieuwe gezichten en veel
fiscaalrechtelijk jargon. De
eerste dag vloog voorbij!

Het belangrijkste is dat je
passie hebt voor fiscaliteit.
Daarnaast is het natuurlijk
belangrijk dat je beschikt over
het benodigde analytisch
vermogen en cijfermatig
inzicht. Omdat je veel contact
met klanten hebt moet je ook
communicatief sterk zijn.

Ik werk in de internationale
belastingadviespraktijk, dus in
meerdere mate de vennootschapsbelasting, dividendbelasting en het internationale
belastingrecht. Maar ook de
inkomstenbelasting en zelfs
de overdrachtsbelasting
passeren de revue. Een
bewuste keuze? Ja, het is vaak
flink puzzelen en daardoor een
uitdaging.

Belastingwetgeving wijzigt
constant. Laat staan alle
(wets)voorstellen die de eindstreep niet eens halen. Een
recent voorbeeld is de vermogensaftrek/bijtelling. Ook al is
invoering onzeker, je moet je
er wel in verdiepen om
zodoende klanten en relaties
goed te kunnen bedienen. Het
vak wordt hierdoor dynamisch, maar tegelijkertijd kan
het ten koste gaan van die
spaarzame vrije tijd.

Je moet hard werken, maar
daar staat een prima beloning
tegenover. Daar komt bij dat
dit je ontwikkeling ten goede
komt.

Diverse cursussen op zowel
inhoudelijk als communicatief
vlak die je de helpende hand
bieden bij je ontwikkeling tot
een betere belastingadviseur.
Daarnaast is het leuk dat je in
contact komt met adviseurs
van andere kantoren.

Ik herinner me niet zozeer mijn
eerste dag, maar meer de eerste
weken op de werkvloer. Eén van
mijn eerste opdrachten was een
memo voorbereiden over een
fiscale regel die in strijd zou zijn
met Europees recht. Dat vond ik
zo leuk dat ik daar later mijn
scriptie over heb geschreven. Ik
kon in die periode voor het eerst
de theorie van de universiteit
daadwerkelijk in de praktijk
brengen. Daardoor ging ik de
fiscaliteit nog leuker vinden.

Allereerst flexibiliteit! Daarnaast moet je over de scherpte
bezitten om de fiscale risico’s
in financiële en juridische
documenten te kunnen spotten. Een proactieve houding
wordt gewaardeerd. Wanneer
er een uitspraak van de Hoge
Raad voorbij komt moet je bijvoorbeeld meteen nagaan
voor welke klanten die van
belang zou kunnen zijn.

Ik ben hoofdzakelijk werkzaam
in de fusie & overname-praktijk. Bij het due diligence werk –
het boekenonderzoek – komen
eigenlijk alle belastingen voorbij. In het internationale structureringswerk zijn vooral de
vennootschapsbelasting en
dividendbelasting belangrijk.
Verder stel ik aangiftes op en
doe ik ook ‘regulier’ advieswerk.
Om me op het deelgebied mergers & acquisitions te richten
was een zeer bewuste keuze.

Leuk is de spanning die bij het
M&A werk komt kijken. Vaak
is er een aantal teams – juridisch, financieel, fiscaal –
bezig met een project en vliegen de e-mails je uit alle
hoeken van de wereld om de
oren. Wat ik minder leuk vind
zijn de noodzakelijke niet-fiscale randzaken zoals declareren, tijdschrijven en filen.

Dat schommelt, maar ik knal
liever door dan dat ik zit te niksen. Hard werken geeft mij
veel meer voldoening. Fiscaal
recht is niet de allermakkelijkste studie. Je kunt dan eigenlijk niet verwachten dat je
jezelf in de praktijk niet voor
honderd procent hoeft in te
zetten.

Tijdens de NOB-opleiding kan
ik vaardigheden als onderhandelen en adviseren bijspijkeren. Maar ook bijscholing van
de raakvlakken met het fiscale
vak zoals boekhouden en civiel
recht komen aan de orde.
Daarnaast is elke cursus een
gezellige kleine reünie, want
elke keer kom ik veel oudstudiegenoten tegen.
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Sigrid Hemels is hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en

FOTO: KLAAS KOPPE

daarnaast werkzaam in de fiscale praktijk van het advocatenkantoor Allen & Overy LLP te
Amsterdam. Eerder werkte ze als belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co. Ze is ook
NOB-bestuurslid met als portefeuille fiscale studieverenigingen en studentenvoorlichting.
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Als een

detective

S

igrid Hemels vergelijkt het werk van een belastingadviseur graag
met dat van een detective. ‘Die begint ook met te onderzoeken

wat er precies gebeurd is. Wat zijn de feiten? Een belastingadviseur doet
hetzelfde. Op heel ander gebied natuurlijk, maar het komt toch op hetzelfde neer. Je stelt de feiten vast en daarna probeer je ze te duiden – dat
wil zeggen de betekenis ervan te bepalen. Bij fiscale feiten houdt dat in
dat je nagaat hoe ze passen in de bestaande wet- en regelgeving. Dat is
creatief puzzelen, waarbij je eigen inventiviteit een belangrijke rol speelt.’

Bij de zoektocht naar de betekenis
van fiscale feiten komt een belastingadviseur met verschillende soorten recht in aanraking. Dat maakt
het werk volgens Sigrid Hemels zo
boeiend. ‘De fiscale wetten zijn
uiteraard het belangrijkst, maar
daarnaast heb je vrijwel altijd ook te
maken met ondernemingsrecht en
andere privaatrechtelijke wetten en
met Europees en internationaal
recht. Daarnaast zijn bedrijfseconomische aspecten vaak van belang.
Waarbij komt dat er altijd verschillende mogelijkheden zijn, want
geen casus is precies hetzelfde. Het
gaat steeds om maatwerk; je kunt
nooit volgens een vast sjabloon werken. Die voortdurende afwisseling
houdt het vak fris.’

Rekenen Het tweede vooroordeel
gaat over cijfers. ‘Studenten denken
nogal eens dat je als belastingadviseur een halve wiskundige moet
zijn. Belastingen gaan over geld en
daarmee over getallen en soms moet
je inderdaad rekenen, maar dat gaat
niet veel verder dan wat ze in de
zesde groep van de basisschool
doen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De getallen zijn
echter een middel, geen doel op
zich. Een belastingadviseur is geen
wiskundige en ook geen boekhouder; hij houdt zich bezig met de
toepassing van het recht. Logisch
kunnen nadenken is eigenlijk het
belangrijkste. Het leuke van het vak
is bovendien dat je op het snijvlak
werkt van recht en economie.’
9

Mogelijkheden Een universitair
opgeleide fiscalist heeft vele keuzemogelijkheden, legt Sigrid Hemels
uit. ‘Je kunt de adviespraktijk in, je
kunt bedrijfsfiscalist worden, je kunt
bij het ministerie van Financiën of
de Belastingdienst gaan werken, bij
de rechterlijke macht of aan de universiteit. Je kunt heel internationaal
bezig zijn of juist meer nationaal.
Het overgrote deel van de afgestudeerden kiest voor het adviesvak
– en ook dan heb je weer verschillende mogelijkheden. Je kunt gaan
werken bij een kantoor dat nauw
samenwerkt met accountants of bij
een dat de advocatuur als basis
heeft. Er zijn kleine en grote kantoren, kantoren met een brede en met
een gespecialiseerde praktijk, zoals
fiscaal strafrecht of estate planning.
Binnen de grote kantoren heb je
vaak de keuze tussen de nationale

▲

Vooroordelen In haar contacten met
studenten stuit ze steevast op twee
vooroordelen over het beroep belastingadviseur. ‘Het eerste is dat het
een saai en stoffig vak zou zijn. Dat
kun je echt alleen beweren als je je er
nog onvoldoende in verdiept hebt.
Belastingen zijn een belangrijk onder-

deel van de maatschappelijke realiteit.
Kijk maar eens in de krant hoe vaak
het over belastingen gaat: zowel in
het bedrijfsleven als in de politiek.
Een fiscalist zit nooit zonder werk. Er
is een bekende uitspraak: “Nothing is
certain but death and taxes”. Die
geeft de situatie wel goed weer.’

Adviseur Ze benadrukt dat je als
universitair opgeleid belastingadviseur ook echt adviseur bent. ‘Je
maakt in beginsel geen belastingaangiften – hoewel kennis daarvan
nooit weg is. Maar de kern van je
werk is dat je cliënten begeleidt bij
al hun fiscale zaken. Cliënten van
zeer uiteenlopende komaf: van multinational tot lokale overheid en van
MKB-bedrijf tot vermogende particulier. Vaak word je al in een vroeg
stadium bij allerlei zaken betrokken
en wordt van je verwacht dat je
“vooruit” kunt denken. Dat onderscheidt het belastingadviesvak ook
van dat van een accountant. Die
kijkt meestal achteraf naar wat er
gebeurd is.’

Topbaan bij
een bierbrouwer?

begin eerst hier. nl

en de internationale praktijk.
Mogelijkheden te over dus.’
Vaardigheden Relevante vraag: wat
moet je meenemen om een goede
belastingadviseur te worden? Ze
vindt allereerst nieuwsgierigheid
belangrijk. ‘Je moet geïnteresseerd
zijn in nieuwe ontwikkelingen, want
de fiscale regels veranderen vaak. In
die zin ben je ook nooit uitgestudeerd. Belastingadviseur is typisch
een vak waarbij je niet op basis van
je routine kunt werken.’
Vereist is ook dat je goed met taal
kunt omgaan. ‘Je moet vaak complexe zaken uitleggen – ook aan
mensen met weinig of geen fiscale
kennis. Dat vraagt communicatieve
vaardigheden – zowel mondeling als
schriftelijk. Mijn advies is om daar al
tijdens je studie veel tijd aan te besteden. En probeer naast het Nederlands in elk geval ook het Engels
goed onder de knie te krijgen. Zeker
als je in een internationale praktijk
wilt gaan werken is dat echt noodzakelijk. Lees bijvoorbeeld vakliteratuur
in het Engels en Engelse romans.’
On the job Uiteraard hoef je de
vaardigheden die het vak vereist niet

allemaal te beheersen als je begint.
‘Veel leer je on the job – al doende
dus. Daarnaast bieden de kantoren
je volop mogelijkheden om cursussen en trainingen te volgen. En als
aspirant-lid van de NOB ben je verplicht de Beroepsopleiding
Belastingadviseurs te volgen, waar
zowel vaktechniek als communicatieve vaardigheden op het programma staan.’
Echt vak Op een belangrijk punt verschilt de fiscale studie volgens Sigrid
Hemels van veel andere universitaire
opleidingen. ‘Als fiscalist ontwikkel
je een academisch denk- en werkniveau. Maar daarnaast leer je ook een
echt vak – en ben je dus specialist.
Dat heeft allerlei voordelen. Eén
ervan is dat je ook op termijn meer
keuzemogelijkheden hebt. Je fiscale
specialisme beperkt je daarbij niet,
maar werkt juist in je voordeel.’
Enthousiast Haar ervaring is dat
beginnende belastingadviseurs vrijwel zonder uitzondering enthousiaste mensen zijn, die zich maximaal
inzetten. ‘Vaak zeggen ze de eerste
weken een beetje beteuterd dat ze
eigenlijk niets weten. Dat is onjuist,

want ze weten best al veel. Maar het
punt is dat ze op de universiteit
vooral losse vakken hebben gehad,
terwijl het er in de adviespraktijk op
aankomt om alle belastingsoorten te
combineren. Die vaardigheid komt
vanzelf.’
Het bevredigende van het vak? Ze
hoeft niet lang na te denken. ‘Dat is
toch de intellectuele uitdaging, met
als resultaat dat mooie advies wat je
voor een cliënt hebt geschreven. Fiscaaltechnisch creatief, maar tegelijk
zo praktisch dat hij er z’n voordeel
mee kan doen. Een rechtszaak winnen voor je cliënt is trouwens ook
niet mis.’
Tips Heeft ze nog een paar tips? Ja,
die heeft ze. ‘Ga al tijdens je studie
bij belastingadvieskantoren en
bedrijven kijken. Alle fiscale studieverenigingen organiseren dat soort
leerzame tripjes. Verder voor juristen de aanbeveling: haal ook je civiel
effect. Dit zijn vakken die je gedaan
moet hebben om als advocaat of
rechter aan de slag te kunnen. Het
is altijd handig die mogelijkheid
open te houden.’ ■

De NOB/LOF-scriptieprijs
In samenwerking met het overkoepelend orgaan van de acht fiscale studentendisputen in Nederland organiseert de NOB
sinds 1992 jaarlijks een scriptieprijsvraag voor studenten fiscaal recht en fiscale economie. Meedingen naar de hoofdprijs –
een bedrag van € 2.500 plus publicatie in de gelijknamige serie van Kluwer – kan met scripties die door de universiteit zijn
goedgekeurd in de periode 1 april van het voorgaande jaar tot 1 juli van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt. Voorbeeld:
naar de 2011-prijs kunnen scripties meedingen die tussen 1 april 2010 en 1 juli 2011 zijn goedgekeurd. Het onderwerp moet
uiteraard betrekking hebben op het belastingrecht, maar dat hoeft niet noodzakelijk het Nederlandse belastingrecht te zijn.
De jury – die naast de prijs ook eervolle vermeldingen kan toekennen – bestaat uit twee hoogleraren en de NOB-voorzitter.
De ervaring leert dat scripties met een lagere beoordeling dan een 8 doorgaans niet voor de prijs in aanmerking komen.
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Willeke Tigchelaar is bijna klaar met haar studie
fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Ze werkt inmiddels al enkele dagen per week bij
een groot belastingadvieskantoor.

klaar

FOTO: KLAAS KOPPE

Bijna

N

a haar middelbare school dacht Willeke Tigchelaar wel aan
een fiscale studie, maar uiteindelijk koos ze toch voor de

heao-opleiding ‘Management, Economie en Recht’ in haar woonplaats Leeuwarden. Toen ze die had afgerond kwam de wens om fiscaal recht te studeren terug. ‘Mijn vader is accountant, via hem had
ik wel iets van het fiscale vak gezien en dat trok me. Toen ben ik
alsnog met de studie in Groningen begonnen.’

Het was wel even wennen. ‘Op de
heao is het onderwijs heel praktijkgericht. Op de universiteit volg je een
wetenschappelijke opleiding. Je bent
meer met de theorie bezig en veel
minder met vaardigheden. Je zit bijvoorbeeld vaak in de bibliotheek om
uit te zoeken hoe iets precies in elkaar
zit. Daarnaast is de juridische manier
van redeneren en analyseren nieuw; je
moet “anders” leren denken. Het
duurt even voordat je dat onder de
knie hebt. Maar het is tegelijk het
leuke van het fiscale vak: naarmate je
je er meer in verdiept gaat het je meer
boeien. Dat is de ervaring van alle
studenten die ik ken.’
Aantrekkelijk Ze weet heel goed wat
een fiscale studie aantrekkelijk maakt.
‘Je bent altijd met herkenbare situaties
bezig. Soms eenvoudige, maar vaak
meer ingewikkelde. Dan moet je uitzoeken hoe de fiscale wetten en regels
daarop van toepassing zijn. Dat vraagt
feiten verzamelen, analyseren en selecteren. Maar als je zo’n puzzel hebt
opgelost dan geeft dat altijd een goed
gevoel.’
Begeleiden Saai? Zeker niet. ‘De
meeste mensen die dat zeggen hebben zich nog nooit in het vak verdiept. Die associëren belastingen uitsluitend met de bekende blauwe
envelop: je moet betalen. Ja, dat moet
je ook, maar het is juist de taak van
een belastingadviseur om bedrijven en
particulieren te begeleiden bij het vinden van hun weg in de vaak ingewikkelde fiscale wetten en regels. Met als
uiteindelijk doel ervoor te zorgen dat
je cliënt – binnen de bestaande regels
– zo weinig mogelijk belasting
betaalt.’

Adviseur Ze wil graag nog een misverstand uit de weg ruimen. ‘Buitenstaanders denken vaak dat een belastingadviseur zich bezighoudt met
aangiftes opstellen en die bij de
Belastingdienst indienen. Dat is niet
zo. Belastingadviseurs met een universitaire opleiding zijn echt adviseur. Ze
zoeken van alles uit voor hun cliënt,
onderhandelen namens hem met de
inspecteur en voeren soms een procedure voor de rechter. Met aangiftes
opstellen – hoe belangrijk die ook zijn
– heeft dat weinig te maken.’
Indirecte belastingen Willeke heeft in
de loop van haar studie een voorkeur
ontwikkeld voor de zogenoemde indirecte belastingen, in het bijzonder voor
de bekendste daarvan: de omzetbelasting oftewel btw (= belasting toegevoegde waarde). Kenmerk van indirecte belastingen is dat ze niet direct
van de verbruiker of consument worden geheven (die ze uiteindelijk wel
betaalt), maar met behulp van daartoe
aangewezen tussenpersonen: de ondernemers. ‘Ik vind de btw – en dan in het
bijzonder vastgoed-btw – een aantrekkelijke belastingsoort omdat je altijd
met heel concrete zaken bezig bent. Je
moet bijvoorbeeld bepalen of de aankoop van bouwgrond of de levering
van bepaalde panden wel of niet met
btw is belast. Dat lijkt op het eerste
gezicht misschien niet moeilijk, maar in
de praktijk is het in veel gevallen knap
lastig. Zeker omdat de btw de meest
Europese belasting is die er bestaat.
Daarmee bedoel ik dat de regels in de
EU-landen voor het overgrote deel
hetzelfde zijn. Die Europese regels
moet je dus ook kennen en toepassen.
Maar dat maakt het werk juist weer
internationaal – en dus aantrekkelijk.’
13

Vwo Een moeilijke studie: fiscaal recht
of fiscale economie? Willeke vindt van
niet. ‘Ik ken natuurlijk alleen fiscaal
recht uit eigen ervaring, maar ik denk
dat voor beide studies geldt: als je zonder veel problemen je vwo-diploma
hebt gehaald dan kun je een fiscale studie aan. Je moet natuurlijk wel over
enig doorzettingsvermogen beschikken.
Een kenmerk van fiscale zaken is namelijk dat ze op het eerste gezicht tamelijk
eenvoudig lijken, maar toch al snel
behoorlijk ingewikkeld kunnen worden.
Je moet er plezier in hebben om “intellectueel spitwerk” te doen. Dat vraagt
soms het nodige zitvlees. Heb je weinig
geduld en wil je altijd meteen resultaat
Kader
plat zien: dan kun je volgens mij
van
je werk
beter een ander vak kiezen.’

Kaderkop

Stage Tijdens de studie een stage
lopen bij een belastingadvieskantoor
beveelt ze van harte aan. ‘Het is niet
verplicht, maar ik ben blij dat ik het
gedaan heb. Het moet naar mijn idee
wel een stage van minimaal twee
maanden en twee dagen per week
zijn; pas dan krijg je een echte indruk
van het werk. Ik heb mijn stage gelopen bij KPMG Meijburg & Co, in de
sectie Vastgoed. Na twee maanden is
mijn aanstelling daar omgezet in een
werkstudentschap – ook voor drie
dagen per week. Nu werk ik in de sectie Btw. Ook na mijn afstuderen wil ik
bij een belastingadvieskantoor aan de
slag, bij voorkeur een groot kantoor.’
Bedrijfsbezoek Willeke Tigchelaar
raadt ook aan tijdens de studie zoveel
mogelijk deel te nemen aan bedrijfsbezoeken. ‘De studieverenigingen organiseren regelmatig dergelijke uitstapjes.
Het is al leuk dat je overal altijd gastvrij wordt ontvangen. Maar belangrijker is nog dat je alvast ervaart hoe
bedrijven werken en waarin ze verschillen. Dat kan later goed van pas komen
bij de vraag voor wat voor soort cliënten je het liefst wilt gaan werken.’
Over werken gesproken: ze heeft dat
tijdens de studie altijd ook gedaan.
‘Eerst in de horeca – op avonden en
in het weekend. Later bij een notariskantoor. Als je het een beetje slim
aanpakt biedt de studie daarvoor
genoeg mogelijkheden.’ ■

FOTO: KLAAS KOPPE

Intellectueel

puzzelen
Eduard Schurink studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Nu werkt hij als belastingadviseur bij
PricewaterhouseCoopers in de fusie- en overnamepraktijk.

H

ij begon bij PwC in januari 2006 in de internationale
praktijk. ‘Daar werk je voor internationaal opererende

ondernemingen, die je adviseert over de fiscale gevolgen van hun
activiteiten. Een heel breed terrein. Je krijgt echt van alles op je
bord: het toepassen van belastingverdragen, de fiscale jaarrekening
en het verdelen van de winst over de verschillende landen waar een
concern actief is. Ik vond het boeiend en leerzaam om te doen
– zeker als beginnend adviseur. Maar toch voelde ik me uiteindelijk
meer aangetrokken tot een praktijk waar transacties centraal staan.
Bij fusies en overnames zit je dan helemaal goed. Dat doe ik dus
sinds medio 2007.’

Ze hebben een begin en ze hebben
een eind. Dat kenmerkt mergers &
acquisitions. Het ene bedrijf neemt
het andere over, of er vindt een fusie
plaats. Dat vraagt een bepaalde tijd,
variërend van enkele weken tot vijf à
zes maanden – en soms nog langer.
In die periode doet Eduard Schurink
zijn werk. ‘Het gaat in grote lijnen
om twee zaken. Eerst analyseer ik de
belastingpositie van het bedrijf dat
wordt overgenomen. Mogelijk heeft
de fiscus nog bedragen te vorderen;
dat beïnvloedt uiteraard de hoogte
van de koopprijs. Daarnaast help ik
mee de overname fiscaal zo goed
mogelijk te structureren. Dat wil
zeggen: je zoekt naar de meest voordelige toepassing van de belastingwetten, onder meer wat betreft de
financiering van de overnamesom.’

Puzzelen Intellectueel puzzelen. Dat
is volgens Eduard Schuring de kern
van zijn werk. ‘Je begint met het
zoeken naar informatie. Je wilt
zoveel mogelijk te weten komen
over de bedrijven die bij de fusie of
overname betrokken zijn. Als je voldoende weet ga je selecteren en analyseren. Welke feiten hebben fiscale
betekenis? Hoe pas ik in die gevallen
de relevante belastingwet toe? Als je
zo’n – vaak best ingewikkelde –
puzzel tot een goed eind brengt dan
geeft dat voldoening. Voor alle duidelijkheid: je doet het natuurlijk niet
alleen. Ik maak deel uit van een
team van twintig adviseurs die zich
allemaal met mergers & acquisitions
bezighouden. Je werkt nauw samen;
het is geen solistenwerk.’
Vak bijhouden Je vak bijhouden
hoort er ook bij. Eduard Schurink
besteedt er de nodige uren per week
aan. ‘Elke donderdag hebben we
een vaktechnische bijeenkomst van
anderhalf uur, waaraan het hele
team deelneemt. Dan bespreken we
de inhoud van de vakbladen van de
afgelopen week. Eens in de twee
maanden komen we bij elkaar met
de fusie- en overnamespecialisten
van andere PwC-kantoren; dan is er
altijd iemand die over een bepaald
thema een inleiding houdt. In de
beginjaren heb ik de cursussen van
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de interne PwC Tax Academy en de
NOB-beroepsopleiding afgerond.
Alles bij elkaar best een breed programma, dat naast de bijeenkomsten
zelf de nodige uren voorbereiding
vraagt.’
Overzicht Beginnende belastingadviseurs staan voor de lastige taak om
overzicht te krijgen. Overzicht over
het brede terrein van de
Nederlandse fiscaliteit. ‘Het gaat
erom dat je ziet welke handelingen
fiscale gevolgen hebben en wat die
gevolgen dan zijn,’ zegt hij. ‘Dat
vraagt de nodige praktijkervaring.
Belangrijk is dat je goed weet welke
gedachten achter de fiscale regels
zitten. Daar moet je jezelf al tijdens
je studie aan wennen. Met uit je
hoofd leren kom je niet ver; je moet
de opzet en de bedoeling van de
regels begrijpen.’
Hij raadt studenten aan tijdens de
fiscale studie de nadruk te leggen op
IB-winst en de vennootschapsbelasting. ‘ Belangrijk is ook dat je een
balans kunt lezen en een winst- en
verliesrekening kunt doorzien. Met
een bedrijfseconomische benadering
in samenhang met IB-winst en de
vennootschapsbelasting kom je naar
mijn idee het verst.’
Commercieel Hoe commercieel moet
je zijn als belastingadviseur? Hij vindt
dat relatief. ‘Zeker de grotere kantoren verwachten de eerste jaren niet
dat je zelf je opdrachten binnenhaalt.

▲

Van alles Juist het eindige karakter
van zijn opdrachten vindt hij aantrekkelijk. ‘Je bent een tijdje heel
intensief met een zaak bezig, maar
op een gegeven moment is het
gedaan. Dan is de overname helemaal rond en begin je weer aan iets
nieuws. Soms heb ik één grote zaak,
meestal een aantal kleinere tegelijk.’
Werken in de fusie- en overnamepraktijk betekent dat je ‘van alles’
tegenkomt. ‘De ene keer gaat het
om een bedrijf dat graafmachines
maakt, dan om een bierbrouwerij,
dan weer om een zakelijk dienstverlener. In al die gevallen moet je je in
relatie
e korte tijd intensief in de
relatief

onderneming verdiepen. Dat vind ik
elke keer weer leuk om te doen.’

of weet jij
een betere
bestemming
voor je
talent?
www.werkenbijpwc.nl
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Directe acquisitie is in het begin niet
aan de orde; later in je carrière gaat
dit meer een rol spelen.’
Commercieel zijn is natuurlijk wel
noodzakelijk als het gaat om kwaliteit. ‘Je bestaat bij de gratie van je
cliënt: die geeft je de opdracht. Dus
moet je goed werk leveren, wat
onder meer betekent dat je in je
adviezen zoveel mogelijk fiscaal
voordeel voor hem aandraagt –

uiteraard binnen de wettelijke
mogelijkheden. Verder moet je
natuurlijk precies zijn in je afspraken
en toezeggingen.’
Hard werken Werkt hij hard? Ja, hij
werkt best hard. ‘Mijn gemiddelde
werkdag duurt van half negen tot
half zeven. Soms is het hectisch,
soms even rustig. In het weekend
ben ik op een enkele uitzondering

na altijd vrij. Ik vind dat ik voldoende tijd aan privézaken kan
besteden.’
Hij blijft dus nog wel even in het
vak?’ Ja, met plezier werken is heel
wat waard.’ ■

De universiteiten
De studie fiscaal recht (bachelor + master) kan gevolgd worden aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden, de
Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Tilburg, de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen. De
Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen bieden alleen een masterprogramma aan.
De studie fiscale economie (bachelor + master) is mogelijk aan de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit
Rotterdam, de Universiteit van Tilburg, de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen.
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Fiscalist bij een
advocatenkantoor

Job van der Pol is belastingadviseur en advocaat. Sinds 2005

Deringer LLP, een groot internationaal advocatenkantoor.
Hij studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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werkt hij bij de Amsterdamse vestiging van Freshfields Bruckhaus

J

ob van der Pol verdeelt de wereld waarin hij werkt graag in drieën.
‘Je hebt de big four: de combinatie van accountants en belasting-

adviseurs, die hun cliënten op alle gebieden van de fiscaliteit adviseren.
Dan zijn er de advocatenkantoren zoals het mijne, waar de fiscalisten
getalsmatig een minderheid vormen en zich vooral bezighouden met
de fiscaaljuridische kanten van nationale en internationale transacties.
De derde categorie is de echte fiscale advocatuur, waar men vrijwel
uitsluitend strafrechtelijke procedures over belastingzaken voert.’
Dat hij zelf als fiscalist bij een advocatenkantoor werkt is niet toevallig.
Sterker: het is een bewuste keuze. ‘Ik
had al tijdens mijn studie meer
belangstelling voor de juridische dan
voor de economische vakken. Daarom
heb ik ook extra bijvakken als ondernemingsrecht en bedrijfsrecht gedaan.
Mijn studentstage wilde ik per se bij
een advocatenkantoor lopen. Het
werd Freshfields. Dat beviel wederzijds zo goed dat ik er na mijn afstuderen ook ben gaan werken.’
Zelf uitzoeken Hij maakt duidelijk
wat de verschillen zijn tussen het opereren vanuit een advocatenkantoor en
vanuit een kantoor dat zijn oorsprong
heeft in de accountancy. ‘Hier ben je
geen fiscalist tussen de fiscalisten. De
belastingadviseurs op dit kantoor vormen maar tien procent van de professionals. Dat betekent dat er bij ons in
de fiscale praktijk geen specialisten op
deelgebieden – zoals de btw – werken. Je bent op een breed terrein
bezig en je moet veel zelf uitzoeken.
Daarbij heb je ook veel contacten met
kantoorcollega’s in het buitenland.’
De fiscalisten werken in alle zaken
nauw samen met de advocaten die
gespecialiseerd zijn in civiel recht.
‘Onze cliënten krijgen één antwoord
op hun vragen, waarin de fiscale en
civiele aspecten helemaal op elkaar
zijn afgestemd. Dat vinden ze belangrijk, want het is heel goed mogelijk
dat iets fiscaalrechtelijk wel kan, maar
civielrechtelijk niet – of andersom.’
Risico’s Job van der Pol vertegenwoordigt vaak grote, beursgenoteerde
ondernemingen die andere ondernemingen – of onderdelen daarvan –

overnemen. ‘Mijn belangrijkste taak is
dan het opstellen van het fiscale deel
van de koop-verkoopovereenkomst
tussen de partijen. Daarin moeten de
fiscale risico’s die altijd aan zo’n grote
deal vastzitten juridisch waterdicht
worden afgeschermd.’
Over welke risico’s heeft hij het dan?
‘Bijvoorbeeld dat de overnemende
partij later ontdekt dat de overgenomen vennootschap nog een belastingschuld heeft. Of dat bepaalde cijfers
achteraf niet juist blijken te zijn. Voor
die risico’s moet de verkoper garanties
en vrijwaringen geven. Die goed op
papier krijgen vraagt veel juridische
expertise en kennis van het belastingrecht. De details zijn heel belangrijk,
want ook over vijf jaar moet het voor
iedereen nog helemaal duidelijk zijn
wat er is afgesproken. Bovendien zijn
veel overeenkomsten naar Engels
recht; daarin moet alles tot op de
komma precies worden vastgelegd.
Zo’n overeenkomst opstellen kost dan
ook heel wat schaaf- en schuurwerk.’
Onderhandelen Onderhandelen hoort
bij zijn werk. ‘Je wilt voor je cliënt de
best mogelijk deal. Maar de wederpartij
heeft natuurlijk ook z’n harde punten.
Daarover ga je dan praten met zijn vertegenwoordigers. Dat kunnen best
harde en moeilijke gesprekken zijn,
want het zijn per slot van rekening ook
vakbekwame professionals. Die willen
net als wij het best mogelijke resultaat
voor hun opdrachtgever bereiken.
Onderhandelen is echt een vak apart.
Soms moet je je poot stijf houden; op
een ander moment is het juist in het
belang van je cliënt om een concessie
te doen. Weten wanneer je welke stap
moet zetten vraagt de nodige ervaring.’
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Teamwerk Hij benadrukt dat zijn werk
teamwerk is. ‘Je doet het altijd met een
team van fiscalisten en civilisten. Je bent
ook met z’n allen verantwoordelijk
voor het eindresultaat. Aan een typische
deal werkt bij ons een team van meestal
drie civilisten, aangevuld met specialisten uit de verschillende praktijkgroepen
– onder wie natuurlijk de fiscalisten.
Zowel vanuit fiscale als civiele hoek is
daar altijd één partner bij.’
Het brengt hem op nog een kenmerkend verschil tussen werken vanuit een
advocaten- en een accountantskantoor.
‘Hier is minder hiërarchie. Je begint
bij ons als associate; daarna is er nog
maar één hoger niveau: partner. De
grote kantoren hebben veel meer tussenstappen: vaak wel vier of vijf. Hier
werk je vrijwel altijd van begin tot eind
samen met een partner aan een zaak.’
Kort maar hevig Nog even over de
contacten met zijn cliënten: die zijn
vaak kort maar hevig. ‘Als de overname
is voltooid – dat kost soms enkele
weken, soms een aantal maanden – zie
je de cliënt vaak pas weer bij de volgende transactie. Dat heeft als voordeel
dat je heel verschillende cliënten hebt,
met wie je in korte tijd veel meemaakt.’
Opleiding Job van der Pol heeft als
beginnend belastingadviseur en advocaat zowel de beroepsopleiding van de
NOB als die van de Orde van Advocaten gevolgd. Die laatste is inmiddels
deels vervangen door de Law Firm
School: een opleidingsinstituut van
advocatenkantoren met een internationale commerciële en financiële
praktijk. ‘Dat is een intensievere opleiding dan die van de NOvA. En ook
veel meer gericht: je krijgt alleen de
vakken die je in de praktijk nodig
hebt, zoals ondernemings-, vermogens- en effectenrecht. Je bent overigens wel verplicht ook de NOvAopleiding te doen, maar de punten die
je op de Law Firm School haalt tellen
daarvoor mee.’
Zelf volgt hij nog steeds de nodige
interne opleidingen. ‘Nu qua tijd wat
minder dan in het begin, maar in dit
vak blijf je altijd met nieuwe ontwikkelingen bezig. Dat vind ik een van
de leukste kanten van mijn werk.’ ■

notarieel recht aan de Vrije Universiteit en fiscaal recht aan de Universiteit
van Amsterdam. Daarnaast voltooide hij de Master of Advanced Studies in
International Tax Law aan het International Tax Center in Leiden.

Bedrijfsfiscalist
H

et wereldwijde hoofdkantoor van de IKEA Group is gevestigd in een onopvallend kantoorpand in Leiden. Lennart

van den Kommer werkt er sinds mei 2008. Het is zijn taak om
– samen met vijf collega-fiscalisten – erop toe te zien dat het bedrijf
in de ongeveer 45 landen waar het actief is op een kostenbewuste
manier zijn belastingverplichtingen nakomt.

Dat hij bij IKEA kwam was nogal
toevallig, legt hij uit. ‘Ik had na m’n
afstuderen in 2001 voor de belastingadviespraktijk gekozen en had

het daar goed naar m’n zin. Eerst
bij Andersen en Deloitte, daarna bij
PricewaterhouseCoopers. Bij elk van
die kantoren werkte ik in de interna-

tionale vastgoedpraktijk. Dat betekende dat ik me alleen met belastingvraagstukken bezighield die
betrekking hadden op onroerende
zaken – bijvoorbeeld de fiscale
gevolgen bij verkoop van een vastgoedportefeuille. Zonder meer boeiend werk, maar op den duur nogal
eenzijdig.’
Toeval Op een dag kreeg hij een
mailtje van een oud-collega, die
inmiddels bij IKEA werkte. Ze
zochten een fiscalist die gespecialiseerd was in de btw. Kende Lennart
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Lennart van den Kommer is bedrijfsfiscalist bij de IKEA Group. Hij studeerde

misschien iemand? Hij mailde terug
dat hij niemand wist, maar vroeg
gekscherend of ze bij IKEA niet nog
andere fiscalisten nodig hadden. ‘En
laat dat nou zo zijn! Die oud-collega had daarbij helemaal niet aan
mij gedacht omdat hij meende dat
ik geen ambities richting bedrijfsleven had.’
Hij ging praten en werd aangenomen. ‘Ik houd me hier hoofdzakelijk bezig met belastingen die worden geheven over de winsten die we
maken en met bronbelastingen.
Hoewel er verschillende definities
zijn noemen wij dat de directe
belastingen, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld een indirecte belasting
als de btw.’
De overgang verliep soepel. ‘In
zekere zin ging ik van het ene specialisme naar het andere, want bij
multinationals spelen ook zeer specifieke zaken. Maar omdat de activiteiten van IKEA heel breed zijn
– alles van productie tot retail –
krijg ik toch met zeer uiteenlopende
vragen te maken. Ik doe zelfs nog
een beetje vastgoed.’
Informeel Hij typeert IKEA als een
bedrijf waar elke dag gewerkt wordt
aan het verlagen van de kosten – en
daarmee van de prijzen. ‘We willen
kwaliteit en variatie leveren, maar
ons aanbod moet altijd betaalbaar
zijn voor een breed publiek. Verder
is IKEA een internationaal en vooral
een informeel bedrijf. Zelfs de
hoogste baas draagt meestal jeans.
Er werken mensen met heel verschillende achtergronden en nationaliteiten en uit alle leeftijdscategorieën. Hoewel het een zeer groot
bedrijf is, is de besluitvorming erg
efficiënt georganiseerd. De lijntjes
zijn allemaal kort.’
Het streven naar zo laag mogelijke
kosten geldt ook voor de medewerkers. ‘We reizen nooit businessclass
en we overnachten altijd in eenvoudige hotels. Dat hoort erbij. Als je
niet zonder luxe kunt moet je hier
niet gaan werken.’
Adviseur Als lid van het direct tax
team in Leiden adviseert Lennart

van den Kommer de vestigingen in
een aantal IKEA-landen. ‘We hebben een verdeling gemaakt. Zo ben
ik verantwoordelijk voor onder
andere Australië, Italië en Zweden.
Eigenlijk ben ik in die rol nog
gewoon belastingadviseur. Ik
bespreek de fiscale zaken die op de
lokale vestigingen spelen meestal
met het hoofd Financiën van het
betreffende land. Mijn taak is het
om met zo goed mogelijke oplossingen voor eventuele problemen te
komen. Daarnaast – maar net zo
belangrijk – moet ik wijzen op
opportunities: mogelijkheden om
binnen de bestaande wet- en regelgeving belasting te besparen. Dat
speelt bijvoorbeeld bij interne reorganisaties en bij het aantrekken van
financiering. Op de meeste IKEAvestigingen werken geen fiscalisten,
dus de lokale vestigingen maken
graag gebruik van onze expertise.’
Dagelijks werk Zijn dagelijks werk
bestaat uit veel telefonisch overleg –
vaak met meer partijen tegelijk – en
veel e-mailen. ‘In al die gevallen
probeer je in overleg snel beslissingen te nemen. Gaan we het zus
doen of zo? De belastingregels laten
nu eenmaal vaak ruimte voor verschillende interpretatie. Dan moet je
kiezen of je rechtsom of linksom
gaat – waarbij het natuurlijk erg
belangrijk is dat je zo’n keuze goed
afstemt met alle betrokkenen.’
Daarnaast reist hij redelijk veel.
‘Recent was ik in Portugal, de Verenigde Staten, Australië en Hong
Kong. Denk daarbij overigens niet
aan vakantietripjes; ik kom meestal
niet verder dan de IKEA-vestiging
ter plaatse.’
Extern advies Hij en zijn collega’s
maken nog regelmatig gebruik van
de diensten van belastingadviseurs.
‘Fiscale problemen kunnen al snel
heel ingewikkeld worden. Veel lossen we intern op, maar soms heb je
behoefte aan een onafhankelijke
second opinion. Dat doe je alleen als
er grote belangen in het spel zijn,
want uiteraard kost zo’n extern
advies geld.’
21

Ontspannen Een prettig verschil
met het werk van een belastingadviseur is dat hij bij IKEA geen
uren hoeft te schrijven. ‘Adviseurs
bestaan bij de gratie van hun cliënten, en zijn daarom gedwongen een
bepaald aantal declarabele uren te
maken. Die druk heb je hier niet,
waardoor je meer ontspannen werkt.
Je kunt om het antwoord op een
vraag te vinden gewoon de tijd
nemen die je nodig hebt. Aan acquisitie hoef je hier ook niets te doen;
het werk ligt voor het oprapen.’
Je moet wel een actieve instelling
hebben, benadrukt hij. ‘Men moet
je kennen en weten wat je te bieden
hebt. Want dat is natuurlijk de realiteit in een onderneming: de business staat voorop; belastingen zijn
maar een bijkomstigheid. Een
belangrijke bijkomstigheid, maar
toch. Wij zijn als fiscalisten altijd
ondersteunend bezig. Daarbij past
ook een enigszins bescheiden opstelling – ook al werken we dagelijks
met grote bedragen.’
Eigenschappen Een goede bedrijfsfiscalist is volgens Lennart van den
Kommer fiscaaltechnisch stevig
onderlegd, communicatief sterk,
pragmatisch ingesteld en heeft –
uiteraard – een grote affiniteit met
het bedrijf waar hij of zij werkt. ‘Je
kunt het best eerst een jaar of vijf bij
een belastingadvieskantoor werken.
Dan krijg je de technische basis en
leer je via de cliënten voor wie je
werkt heel goed welke afwegingen
bij het nemen van fiscale beslissingen een rol spelen. Dat is een prima
uitgangspositie om met succes
bedrijfsfiscalist te worden.’ ■

Belastingadviseur
in

New York
Godfried Schutz studeerde fiscaal recht aan de
Universiteit van Amsterdam. Sinds 2002 is hij
belastingadviseur bij Deloitte. Van september
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2006 tot juli 2010 werkte hij in New York.

V

anaf zijn start als belastingadviseur heeft Godfried Schutz
gewerkt voor grote, internationaal opererende ondernemingen.

‘Natuurlijk eerst meer op de achtergrond. Je helpt bij de aangiftes
en je lost je kleine fiscale probleempjes op. Maar toch al redelijk snel
word je ingeschakeld bij het echte advieswerk. In het begin gaan
de contacten met de cliënten hoofdzakelijk per e-mail en telefoon;
later ontmoet je ze vaker in het echt. Ik werkte vooral voor
Amerikaanse relaties.’

In 2006 behoorde hij tot de groep
van zeven Nederlandse fiscalisten
die de Dutch Desk van Deloitte in
New York ging versterken. ‘Als kantoor waren we daar al geruime tijd
aanwezig, maar wel met maar twee
belastingadviseurs. Om allerlei redenen wilden we fiscaal dichter op de
Amerikaanse markt zitten – vandaar
deze sterke uitbreiding.’
Op het New Yorkse kantoor van
Deloitte waren achttien nationaliteiten aanwezig. ‘Die hadden allemaal
hun eigen Desk, zoals wij de Dutch
Desk. Ik heb die vier jaar vooral
samengewerkt met collega’s uit
Amerika, Engeland, Duitsland,
Frankrijk, Spanje en een aantal Aziatische landen. Dus behalve over het
Amerikaanse belastingsysteem heb ik
ook veel geleerd over de systemen
van die andere landen.’
Voorportaal Godfried Schutz
typeert zijn werk in New York als
‘een voorportaal voor Amerikaanse
bedrijven die in of via Nederland
willen investeren’. ‘We hadden per
fiscalist een eigen regio. Ik was
actief in het midwesten en de
noordoostelijke staten. Vanuit New
York ging ik daar regelmatig per
vliegtuig heen. Mijn klanten waren
in meerderheid industriële bedrijven
met plannen om in Nederland te
investeren of Nederland als fiscale
basis te gebruiken voor investeringen in andere landen. Voor sommige bedrijven was iets overseas
doen helemaal nieuw; andere wilden
hun al bestaande investeringen uitbreiden.’

Brainstormen In lange brainstormsessies onderzocht hij samen met de
cliënt hoe de bestaande plannen fiscaal het best konden worden vormgegeven. ‘Mijn taak daarbij was om
de mogelijkheden en onmogelijkheden van het Nederlandse belastingstelsel te presenteren. Daarnaast
moest ik toetsen of de voorgenomen acties op enigerlei manier
in strijd konden komen met het
Nederlandse – en ook het Europese – belastingrecht.’
Meer hiërarchie In zijn vier New
Yorkse jaren heeft hij het
Amerikaanse kantoorleven goed
kunnen vergelijken met het
Nederlandse. ‘Er zijn wel verschillen. In de Verenigde Staten is alles
toch wat hiërarchischer georganiseerd dan in Nederland. De baas is
ook echt de baas – die moet je niet
passeren. Als adviseur met vijf à zes
jaar ervaring heb je gewoon minder
bewegingsvrijheid dan hier. Maar
dat went toch ook best weer snel.
Wij Nederlanders hebben de
gewoonte om meteen luid en duidelijk te zeggen wat we van iets
vinden; daar moet je op dat punt
gewoon wat voorzichtiger zijn.’
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Ontwikkelen Wat hij van de vier
jaar in de Verenigde Staten vooral
geleerd heeft? Hij noemt twee punten. ‘Ten eerste is het een geweldige
ervaring om langere tijd in een
ander land te werken. Andere mensen, andere gewoontes – dat verruimt je blik op de wereld aanzienlijk. Daarnaast zat ik qua werk echt
in een snoepwinkel. In New York
gebeurt het. Ik had cliënten met
fiscaal gezien zeer boeiende – maar
vaak ook complexe – vragen. Dus
ook vakinhoudelijk heb ik me in
New York sterk kunnen ontwikkelen.’
En nadelen? Hij kan ze eigenlijk
niet bedenken. ‘Ja, je ziet je familie
een tijd niet of weinig. Maar aan de
andere kant: het is maar zes uur
vliegen.’
Oude ritme Terug in Nederland
was het even wennen. Met de
nadruk op ‘even’, want al snel had
hij het oude ritme weer te pakken.
‘Je Nederlandse gewoontes leer je
echt niet zomaar af. Bij terugkeer
valt je direct wel op wat ik al
noemde: dat een Nederlands kantoor minder hiërarchisch is dan een

▲

Downtown Godfried Schutz maakte
in New York best lange dagen. ‘Ik
begon om acht uur en stopte
meestal om een uur of zeven. Maar
dat vond ik eigenlijk geen enkel
probleem. Ons kantoor lag downtown Manhattan, naast Ground
Zero. Mijn vriendin en ik woonden
in een appartement op loopafstand.
In de buurt waren overal restaurant-

jes, dus ‘s avonds gingen we vaak
gezellig ergens eten.’
Ook qua sport kwam hij aan z’n
trekken. ‘Ik ben al vrij snel bij een
hardloopgroepje gegaan dat zich
voorbereidde op de halve marathon.
Dat is het aardige van New York:
in zo’n groepje tref je altijd mensen van verschillende nationaliteit.
Dat levert weer leuke nieuwe contacten op.’

Amerikaans. Maar ook daaraan ben
je snel weer gewend; je doet er ook
weer je voordeel mee.’
Inhoudelijk is zijn werk nog grotendeels hetzelfde als in New York, zij
het dat hij op een ander moment de
cirkel betreedt. ‘In Amerika werkte
ik in het voorportaal, hier ben ik
vooral actief bij de uitvoering van de
plannen. Ik overleg bijvoorbeeld
met de Nederlandse fiscus over
zogenoemde rulings. Dat zijn verklaringen waarin de Belastingdienst
vooraf akkoord gaat met de manier
waarop een bedrijf zijn belastingen
wil regelen.’

Tips Wat raadt hij belastingadviseurs
met internationale ambities aan?
Duidelijk laten weten dat je iets wilt
– daar begint het volgens Godfried
Schutz mee. ‘Je kunt niet vaak
genoeg roepen dat je graag naar het
buitenland wilt. Laat ook zien dat je
echt serieus bent, bijvoorbeeld door
extra taallessen te volgen.’
En nog een tip: grijp je eerste kans.
‘Veel adviseurs willen best, maar denken: dat komt later wel. De ervaring
leert echter dat “later” wel eens te
laat kan zijn. Dan zijn er inmiddels
zoveel “beletselen” – kinderen, eigen
huis – dat het er niet meer van komt.’

Zelf is hij na New York in voor nog
eens een langer verblijf in het buitenland. ‘Of dat gaat lukken weet ik
niet. Maar als je het één keer hebt
ervaren wil je het gewoon nog eens
doen.’ ■

De arbeidsmarkt
Elk jaar maakt SEO Economisch Onderzoek (Universiteit van Amsterdam) een analyse van de arbeidsmarktpositie van jonge
fiscalisten. De belangrijkste conclusies uit het SEO-rapport van juli 2010 zijn de volgende.
• De arbeidsmarktpositie van fiscalisten is nog steeds goed. Vergeleken met andere universitaire opleidingen vinden afgestudeerden fiscaal recht en fiscale economie in relatief korte tijd een baan en hebben ze al snel na hun start een relatief hoog
salaris. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn veelal beter dan die van afgestudeerden in vergelijkbare opleidingen als
Nederlands recht, notarieel recht en bedrijfseconomie. Denk aan de mogelijkheid voor deeltijdwerken, een auto of laptop van
kantoor en een eindejaarsuitkering.
• De situatie blijft gunstig. Wie in de komende jaren een fiscale studie afrondt heeft uitstekende baanvooruitzichten.

25

Peter Schonewille is fiscaal-econoom, bedrijfseconoom, jurist en
accountant. Sinds juli 1993 werkt hij bij de Europese Commissie in
Brussel. Zijn loopbaan is een mooi voorbeeld van de ruime mogelijkheden die een fiscale studie biedt.

Fiscalist
bij de EU

N

a zijn studie werkte Peter Schonewille eerst bij de
Belastingdienst als inspecteur inkomstenbelasting en

vennootschapsbelasting. Daarna volgde een periode bij de directie
Internationale Zaken van het ministerie van Financiën, waar hij
zich bezighield met EG- en OESO-zaken. Bij de Europese
Commissie behandelt hij klachten over Nederland en België op
het gebied van de directe belastingen.

Iedereen die meent dat de (fiscale)
wetgeving van een lidstaat op
onderdelen niet in overeenstemming
is met de verplichtingen van het
EU-recht, kan bij de Europese
Commissie een klacht indienen. Als
de Commissie denkt dat de klager
gelijk heeft begint zij een zogenoemde inbreukprocedure en verzoekt ze de betreffende lidstaat zijn
regelgeving aan te passen. In het
uiterste geval wordt de klacht voorgelegd aan het Hof van Justitie EU
in Luxemburg.
Het merendeel van de ingediende
klachten is afkomstig van ondernemingen en burgers. Maar de Europese Commissie kan ook zelf
besluiten een inbreukprocedure
te beginnen.
Kort en lang De meeste klachten
hebben een omvang van enkele
A4-tjes, maar er komen er ook binnen van een half kantje en van tachtig volbetypte pagina’s. Peter
Schonewille houdt van beknoptheid.
‘We hebben een voorkeur voor één
of twee kantjes. Je hoeft alleen maar
de nationale regels waarop de klacht
betrekking heeft te citeren en te
laten zien hoe die er toe leiden dat
de grensoverschrijdende situatie
zwaarder wordt belast dan de binnenlandse. Met andere woorden:
dat er sprake is van discriminatie.
Uitgebreide juridische analyses hoeven niet. Die maken wij wel.’
Twee brieven Hij typeert zijn werkzaamheden bescheiden als ‘het
schrijven van een of twee beleefde
brieven aan lidstaten’. In de meeste
gevallen is een ingediende klacht
aanleiding voor de correspondentie.

Maar de Europese Commissie kan
ook zelf het initiatief nemen om de
lidstaat op een onvolkomenheid in
zijn wetgeving te wijzen.
De eerste brief is kort. ‘Het is de
“formele ingebrekestelling”, waarin
we de lidstaat ons vermoeden voorleggen dat er een inbreuk op het
EU-recht wordt gemaakt. In veel
gevallen blijkt zo’n “formal notice”
afdoende. De lidstaat past zijn wetgeving aan of toont aan dat van een
inbreuk geen sprake is. In beide
gevallen wordt de zaak gesloten.’
In tweede instantie Lidstaten die
geen overtuigende ontkenning sturen of die niet reageren – ze hebben
in principe twee maanden de tijd –
ontvangen een tweede brief. ‘Dat is
het “met redenen omkleed advies”
ofwel de “reasoned opinion”. Daarin
wordt elk punt dat de lidstaat heeft
opgebracht weersproken. De lidstaten die ook op die tweede brief
geen overtuigend antwoord geven
worden voor het Hof van Justitie
gedaagd. De meeste lidstaten kijken
daar niet naar uit. Het geval wil
namelijk dat we tot nu toe op één
na alle directebelastingzaken die we
aan het Hof in Luxemburg hebben
voorgelegd hebben gewonnen. Dus
de zaak wordt vaak na onze tweede
brief alsnog rechtgetrokken.’
Soepele voorwaarden Een klacht
indienen vraagt geen grote inspanning. En de voorwaarden zijn ook
soepel: je hoeft als klager geen
belang bij de zaak te hebben, het is
kosteloos en als je dat niet wilt kun
je voorkomen dat de betreffende
lidstaat je identiteit te weten komt.
Schonewille benadrukt daarnaast dat
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het om een relatief korte procedure
gaat. ‘De Europese Commissie is
verplicht binnen een jaar na binnenkomst van de klacht ofwel de zaak
te sluiten – bijvoorbeeld omdat het
onderzoek heeft uitgewezen dat er
van strijdigheid met het Europese
recht geen sprake is – ofwel de
“formal notice” te versturen. Tweeeneenhalf jaar na het indienen van
de klacht kan de zaak bij het Hof
van Justitie liggen. Dat is meestal
een stuk sneller dan via de nationale
rechter.’
Procedure werkt Dat maar een
kleine minderheid van de klachten
uiteindelijk aan het Hof van Justitie
in Luxemburg hoeft te worden
voorgelegd ziet hij als een bewijs dat
de inbreukprocedure werkt. ‘De
meeste procedures blijken gegrond
en de meeste lidstaten nemen de
bevindingen van de Commissie serieus. Ik zei al: lidstaten willen een
gang naar Luxemburg voorkomen.
Soms, in gevallen waar de financiële
belangen groot zijn, gaan ze toch.
Maar tot nu toe dus vrijwel altijd
zonder succes.’
Fascinerend Hij vindt twee dingen
fascinerend aan zijn werk: het in een
vroeg stadium direct betrokken zijn
bij de ontwikkeling van het
Europese fiscale recht en het gevoel
mee te werken aan het opbouwen
van Europa. ‘Als het Hof zich over
een zaak buigt zijn wij daar al
minstens twee jaar mee bezig
geweest. Je zit er vanuit mijn afdeling echt bovenop. We zijn bij de
hearing van het Hof van Justitie.
Zo zie je het Europese recht bijna
letterlijk onder je ogen vorm krijgen
– en dat werkt stimulerend.’
Neutraal Aantrekkelijk vindt hij ook
dat je als ambtenaar van de
Europese Commissie neutraal bent.
‘Een belastingadviseur wordt geacht
het belang van zijn cliënt te dienen.
Dan zoek je toch vooral de argumenten die daarbij passen. Als
“guardian of the Treaty” kan ik
maximaal objectief zijn. Dat is een
prettige positie.’ ■

Een echt

kennisvak
Sacco van de Velde is partner bij Ebbinge & Company, waar hij
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zich als hoofd van de sectie Tax & Legal onder meer bezighoudt
met selectie en loopbaanbegeleiding van fiscalisten. Hij studeerde
fiscale economie en fiscaal recht in Groningen.

H

ij kent het vak uit eigen ervaring, want hij werkte vier jaar als belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co.
‘Een aantal kanten van het werk boeide me. Dat je voor klanten een oplossing voor hun fiscale problemen

moet zien te vinden bijvoorbeeld. De relaties van Meijburg waren hoofdzakelijk grote, internationale ondernemingen
– dus kwam je met allerlei interessante zaken in aanraking. Verder werkten er op kantoor veel jonge mensen; de sfeer
was goed. En je had als individu binnen het grote geheel toch ook een zekere zelfstandigheid. Maar misschien was
het ook wel tekenend dat ik me vanaf het begin erg inzette voor de begeleiding van nieuwkomers en dat ik
enthousiast meewerkte aan alle recruitmentevents die het kantoor organiseerde.’

Uiteindelijk zag hij in zichzelf geen
belastingadviseur. ‘Na vier jaar keek
ik in de spiegel. Ik was begonnen
als generalist, maar de druk om
voor een bepaalde richting te kiezen kwam toch al vrij snel. Als specialist moet je over diepgaande kennis beschikken; in elk geval word je
geacht meer te weten dan de
bedrijfsfiscalist van de klant. Die
studie-inspanning zag ik mezelf niet
over een lange reeks van jaren volhouden. Dat was uiteraard míjn
beperking; de meeste collega’s van
toen oefenen het vak nog steeds
met veel plezier uit.’
Tien jaar Ondanks zijn interesse
voor recruitment in de vier jaar bij
Meijburg was het toch toeval dat hij
bij een bureau belandde dat zich
daarin specialiseert. ‘Iemand van
Ebbinge vertelde me dat hun consultant Tax & Legal weg zou gaan
en dat ze een opvolger zochten. Tot
dat moment had ik nog helemaal
niet aan die mogelijkheid gedacht.
Ik raakte geïnteresseerd, ging praten
– en inmiddels zit ik hier nu tien
jaar. Dit is werk dat echt bij me
past. En het aardige is natuurlijk dat
ik nog volop bezig ben met fiscalisten en met fiscaliteit, alleen op een
heel andere manier.’
Vakkennis Hij let bij het selecteren
van kandidaten op een aantal vaste
punten. ‘Ambitie, passie voor het
vak – dat zijn basiseisen. Plus een
flinke portie zitvlees. Ik benadruk
altijd dat belastingadviseur een kennisvak is. Je moet hard studeren –
en dat vele jaren volhouden. Dat
lukt alleen als je ook echt die vaktechnische interesse hebt.’
Tegelijk relativeert hij de betekenis
van kennis enigszins. ‘Internet heeft
de toegang tot de fiscale kennisbronnen veel gemakkelijker gemaakt
dan die was. Veel van de informatie
is bovendien gratis toegankelijk. Dat
proces zal ongetwijfeld nog verder
gaan. De aloude, vanzelfsprekende
kennisvoorsprong van de fiscalist is
daarmee niet verdwenen, maar toch
wel van karakter veranderd. Er
wordt daardoor steeds meer een

ander soort beroep op de adviseur
gedaan. Hoe kan hij al die algemeen
toegankelijke informatie toch op een
onderscheidende manier voor de
klant inzetten?’
Commercieel Hij wijst op de
keerzijde van een kennisberoep.
‘Mensen met veel sociale en commerciële vaardigheden moeten
er rekening mee houden dat kennisontwikkeling – zeker in de
eerste jaren – voorop staat. De
vakkennis moet verbreed en verdiept worden – dat is prioriteit één
voor de beginnende belastingadviseur. De vaardigheden komen wel
aan bod, maar blijven beperkt tot
schriftelijke en mondelinge communicatie. Wie ook commerciële ambities heeft moet beseffen dat die
pas in een later stadium van de
loopbaan echt een kans krijgen.
Met commercieel bedoel ik dan:
zelfstandig in staat zijn nieuwe
klanten binnen te halen en
bestaande relaties uit te bouwen.’
Beeld Een volledig beeld van het
vak hebben ze nog niet: de bijnaafgestudeerden die hij spreekt.
‘Mooie oplossingen bedenken voor
die uitdagende fiscale problemen
van de klant. Internationaal bezig
zijn. Dat is hun beeld. Maar dat je
in de eerste jaren – zeker bij de
grote kantoren – nauwelijks direct
contact met klanten hebt weten ze
niet. En toch is dat de realiteit. Je
werk bestaat vooral uit het voor
anderen op kantoor vinden van antwoorden op allerlei fiscale vragen.
Daarvoor zit je veel in de bibliotheek en ben je aan het bellen en
e-mailen. Leerzaam, zeker. Uitermate leerzaam zelfs. Maar toch nog
niet het echte advieswerk.’
Sociale ervaring Wie de fiscale
studie snel en efficiënt doorloopt
kan op 22-jarige leeftijd met werken
beginnen. Sacco van de Velde vindt
het wel erg jong. ‘Fiscalisten die
zo snel afstuderen zijn meestal sterk
kennisgericht. Ik raad altijd aan om
toch ook de nodige sociale ervaring
op te doen. En dan liefst niet alleen
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dat bestuurslidmaatschap van de
studievereniging. Je moet uit die
beschermde universitaire omgeving
durven stappen. Vrijwilligerswerk
doen, een tijdje in het buitenland
werken – dat soort dingen. Dan
leer je hoe makkelijk en moeizaam
samenwerking tussen mensen kan
verlopen en in welke voedingsbodem je adviezen straks terecht
zullen komen. Die bagage heb
je dan in elk geval als je aan het
werk gaat.’
Managementtrainee Een managementtraineeship in het bedrijfsleven?
Hij ziet ook fiscalisten steeds vaker
voor dat traject kiezen. ‘Wie het
ambieert moet het doen. Maar ik
vertel er wel bij dat ze dan verloren
zijn voor de fiscaliteit. Na een aantal
jaren vanuit het bedrijfsleven overstappen naar de advieswereld is vrijwel onmogelijk.’
Onderscheiden Je in gunstige zin
kunnen onderscheiden van de anderen – dat is een pre in elke sollicitatieprocedure. Als het om fiscalisten
gaat benadrukt Sacco van de Velde
het belang van een derde taal.
‘Naast Nederlands en Engels ook
Frans, Duits of Spaans spreken en
liefst ook schrijven – dat geeft je een
enorme voorsprong. Daar kun je tijdens de studie al aan werken. Per
jaar twee maanden in de Duitse
horeca werken – dan kun je je na
vier keer aardig redden.’
Breed oriënteren Natuurlijk moet
je ook alle oriënteringsmogelijkheden benutten. ‘Zelfs als je ervan
overtuigd bent dat je bij een van
de grote kantoren wilt gaan werken
is het zinvol om een keer naar een
klein kantoor met alleen een mkbpraktijk te gaan. Al was het alleen
maar om de juistheid van je keuze
bevestigd te zien. Maar het kan
natuurlijk ook dat je door zo’n
bezoekje op heel andere gedachten
komt.’ ■

Wij managen
jouw talent
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De NOB-

beroepsopleiding
Jaarlijks volgen ruim 3.500 deelnemers in totaal
200 cursussen, verzorgd door meer dan 100 docenten.
Continu zijn er rond de 900 aspirant-leden
ingeschreven voor de beroepsopleiding van de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
Frits Sobels, directeur van de NOB, is één van de
vormgevers van het programma.

D

e opleiding van de NOB (officieel: Beroepsopleiding
Belastingadviseurs) bestaat sinds 1986. In vijfentwintig

jaar heeft ze zich ontwikkeld tot een fors gezamenlijk belang
van de advieskantoren die universitair opgeleide fiscalisten in
dienst hebben.

Aanleiding voor het starten van een
speciale beroepsopleiding was de

constatering dat beginnende fiscalisten moeite hebben met het vertalen

van theorie naar praktijk, legt Sobels
uit. ‘Ze hebben zich in hun studie
de basissystematiek van onze belastingwetgeving eigen gemaakt, maar
de stap naar een goed onderbouwd
en helder advies voor een cliënt
blijkt in de praktijk toch een hele
grote. Met de opleiding wil de
NOB die kwaliteit helpen ontwikkelen. Het omzetten van kennis in
kunde is dan ook het belangrijkste
▲
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doel. In de opleiding komen zowel
fiscaaltechnische onderwerpen als
beroepsvaardigheden aan de orde.’
Snelkookpan Hij denkt dat je de
vaardigheden die je als belastingadviseur nodig hebt ook on the job – al
werkende dus – kunt leren. ‘Maar
het aardige van de NOB-opleiding
is dat je ze sneller en effectiever
onder de knie krijgt, met name
omdat je tijdens de opleiding ook al
in de praktijk werkzaam bent en dus
allerlei situaties die de docenten
aandragen al hebt meegemaakt of
herkent. In die zin is de opleiding
een soort snelkookpan, waarmee je
in korte tijd heel geconcentreerd
een koppeling met de praktijk kunt
maken.’
Vaardigheden De ontdekking dat
communicatieve vaardigheden als
onderhandelen, presenteren en
schrijven net zo belangrijk voor het
vak zijn als inhoudelijke kennis
brengt bij de meeste beginnende
belastingadviseurs een schok(je)
teweeg. Ze komen erachter dat
onderhandelen met de inspecteur
veel heeft van een rituele dans en
dat je verliest als je de passen niet
kent. En uit reacties van cliënten
begrijpen ze hoe belangrijk het is
om een goede adviesbrief te kunnen
schrijven. ‘We proberen in de
beperkte tijd die we hebben niet om
ervaren onderhandelaars of schrijvers van ze te maken,’ zegt Sobels.
‘Maar we reiken wel het nodige
gereedschap aan waarmee ze aan de
slag kunnen. Dat blijkt in de praktijk goed bruikbaar, zo komt uit de
evaluaties naar voren.’

Debattechniek De NOB-opleiding
maakt voor het vaardighedendeel op
ruime schaal gebruik van debat- en
argumentatietechnieken. Deze
Angelsaksische elementen zijn ingevoerd vanuit de gedachte dat voor
belastingadviseurs mondelinge vaardigheden in het contact met cliënten van groot belang zijn.
‘In het onderwijs krijgen zaken als
spreekvaardigheid en argumenteren
steeds meer aandacht,’ licht Sobels toe.
‘Snel en helder je mening en de daarbij
horende argumenten kunnen geven
hoort bij de manier waarop de menselijke contacten in deze tijd plaatsvinden. En daarnaast is het debat natuurlijk een uitstekend middel om
moeizame besluitvormingsprocessen te
versnellen, uitgaande van de gedachte
dat uit een scherpe confrontatie van
meningen “de waarheid” ontspringt.’
Het debat als leervorm heeft vele
voordelen, vindt hij. ‘Je werkt aan
alle belangrijke facetten van communiceren tegelijk: presentatietechniek,
argumentatievermogen en luistervaardigheid. Structuur geven aan een
betoog, er logica in aanbrengen en je
bedienen van bepaalde stijlfiguren –
die vaardigheden moet je beheersen.’
Docenten Hij is trots op het docentencorps dat de NOB aan zich weet
te binden. ‘Voor het fiscaal-technische deel stellen de kantoren hun
beste mensen ter beschikking. Die
treden dus ook op voor de concurrentie, wat ze buiten NOB-verband
niet snel zouden doen. De communicatieve vaardigheden worden
natuurlijk vooral door niet-fiscalisten
gegeven – hoofdzakelijk neerlandici,
debatspecialisten en psychologen –
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De Beroepsopleiding
Belastingadviseurs
Alle aspirant-leden van de NOB volgen
in drie jaar (met een uitloopmogelijkheid tot vier jaar) een programma van
veertig dagdelen (halve dagen) aan
cursussen en veertig dagdelen voorbereiding. Het geheel bestaat uit
een basisprogramma en een keuzeprogramma van twintig dagdelen. In
beide varianten staan zowel fiscaaltechnische als vaardighedencursussen
op het programma. De opleiding
begint met een Algemene Introductie
van één dag.
Voor meer informatie: zie de website
van de NOB (www.nob.net; tabblad
SOB).

maar ook door acteurs, die heel echt
een lastige cliënt of een vastberaden
inspecteur kunnen neerzetten.’
Voorbereiding Een examen kent de
NOB-opleiding niet. De deelnemers
moeten wel voor elke cursus een
voorbereidingsopdracht uitvoeren,
waarvoor op papier evenveel tijd is
uitgetrokken als voor de cursus zelf.
‘Wie denkt dat het een makkie is,
komt van een kouwe kermis thuis,’
zegt Sobels. ‘De opdracht moet
nauwkeurig worden uitgevoerd en
ruim voor de cursusdag worden
ingeleverd. De docent kijkt alles na
en degene die slecht werk heeft
geleverd wordt niet tot de cursus
toegelaten. Het aantal afwijzingen is
laag, maar voldoende om de kwaliteit en het rendement van de opleiding op peil te houden.’ ■

De
veelzijdige

JOB
Martella Blaak is belastingadviseur
bij Loyens & Loeff in Rotterdam. Ze
is ook voorzitter van de Jonge Orde

FOTO: KLAAS KOPPE

van Belastingadviseurs – de JOB.

E

en beginnend belastingadviseur
moet zijn of haar plaats zien te
vinden in een tot dan onbekende
wereld. Dat gaat gepaard met een
heleboel vragen. Veel jonge adviseurs
hebben behoefte om in een ontspannen sfeer ervaringen uit te wisselen
met collega’s van andere kantoren.
Precies daarvoor werd in 1997 de
Jonge Orde van Belastingadviseurs
(JOB) opgericht. Het JOB-lidmaatschap staat open voor aspirant-leden
en gewone leden van de NOB die nog
geen vijf jaar aaneensluitend lid zijn.
Er geldt een leeftijdsgrens van 35 jaar.

Nuttig en aangenaam Martella Blaak
typeert de JOB als een combinatie
van ‘nuttig en aangenaam’. ‘Op de
borrels die elke maand worden
gehouden in Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, Utrecht en Eindhoven
ontmoet je vaak studiegenoten die bij

een ander kantoor werken. Dan wissel
je ervaringen uit – niet alleen over het
werk trouwens. En verder zijn die bijeenkomsten nuttig omdat je ook
zakelijke relaties opbouwt. Je leert
nieuwe collega’s kennen, die soms al
wat langer in het vak zitten en die
met heel andere onderdelen van het
belastingrecht bezig zijn dan jijzelf. Je
weet nooit hoe die contacten je nog
eens van pas kunnen komen.’
Lezingen Onderdeel van de JOB is de
Commissie Vaktechniek. ‘Die is het
inhoudelijk gezicht van de JOB,’ zegt
Martella Blaak. ‘Belangrijkste activiteit
is het organiseren van zo’n vijf lezingen per jaar over vaktechnische onderwerpen. We vragen daarvoor fiscalisten
van naam uit zowel de adviespraktijk,
de overheid en de wetenschap. Vrijwel
iedereen die wordt benaderd reageert
positief. Onze gasten krijgen de
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nodige vrijheid om de zaak naar eigen
inzicht aan te pakken. Na hun verhaal
volgen vragen en discussie. Daarbij
gaat het er verbaal vaak stevig aan toe.
De lezingen worden door de leden
altijd goed bezocht. Aan het eind van
het jaar worden de verslagen ervan
gebundeld in een boekje dat alle JOBers krijgen toegestuurd.’
Andere activiteiten Naast de borrels
en de lezingen heeft de JOB nog
meer te bieden, benadrukt de voorzitter. ‘Eén of twee keer per jaar
organiseren we een sportmiddag,
meestal een hockey- of golftoernooi.
Aansluitend is er dan een buffet of
een feest. Verder zijn er activiteiten
als een bowlingavond, een rondvaart
door de grachten en een barbecue.
Allemaal bedoeld om het contact
tussen de jonge NOB-leden te
bevorderen.’ ■
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