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De internationale cliënt (10 juli 2019) 
Ik ben belastingadviseur bij een groot kantoor en werk samen met een manager voor een grote 

internationale cliënt. De cliënt gebruikt een fiscale structuur die voorheen altijd geaccepteerd 

werd door de Belastingdienst. Nu er meer focus ligt op de “fair share”- gedachte weigert de 

Belastingdienst de fiscale structuur in zijn huidige vorm te accepteren. De klant wil 

desalniettemin de fiscale structuur handhaven. De manager volgt de cliënt en wil de structuur 

wettelijk onderbouwen. Ik voel me niet prettig bij het wettelijk onderbouwen van de structuur, 

omdat deze heel agressief is ingestoken. Wat doe ik? 

 

1. Ik werk mee aan de structuur, de manager is tenslotte eindverantwoordelijk. 10%1 

2. Ik vertel de manager dat ik het niet eens ben met de structuur, maar werk wel mee aan 

de wettelijke onderbouwing. 60% 

3. Ik geef aan dat ik niet mee wil werken aan de wettelijke onderbouwing. 11% 

4. Ik vraag een collega om advies en stem mijn handelen daarop af. 19% 

 

Slotopmerking NOB (8 augustus 2019): De absolute meerderheid van de respondenten laat 

wel weten het niet eens te zijn met de structuur, maar verbindt daar niet de consequentie aan 

niet mee te werken aan een onderbouwing. Dit getuigt van onafhankelijkheid in combinatie 

met oog voor interne verhoudingen. In deze situatie lijkt het onderbouwen van de structuur 

goed te passen binnen het beleid van het kantoor. 

 

 

 

Recept voor ellende (8 augustus 2019) 
Ik werk als senior tax manager bij een groot kantoor. Mijn volwassen, nog thuiswonende en 

studerende dochter komt thuis met de mededeling dat zij samen met een vriendin een 

poffertjeskraam heeft gekocht om in de zomervakantie geld bij te verdienen op festivals en 

zomermarkten. De verkoper van de poffertjeskraam heeft hen uitgelegd hoe zij een 

behoorlijke winst kunnen creëren. Het komt er op neer dat zij een deel van de inkoopfacturen 

niet moeten inboeken, een deel van de omzet niet moeten aangeven en alle verkopen contant 

moeten afrekenen. De verkoper heeft hen de juiste verhouding tussen te registreren inkoop en 

aan te geven opbrengst doorgegeven. Zij kunnen zijn methode zo overnemen. Er zal geen 

haan naar kraaien. Door deze methode kan mijn dochter haar droom verwezenlijken, een jaar 

studeren in het buitenland. Wat doe ik? 

 

1. Ik waarschuw mijn dochter voor eventuele gevolgen, maar bemoei me er verder niet 

mee. 16% 

2. Ik ga een indringend gesprek aan met mijn dochter en raad haar deze methode met klem 

af. 69% 

3. Ik geef mijn dochter te verstaan dat zij zich deze methode niet kan permitteren, zolang 

ze nog thuis woont. 14% 

4. Ik geef aan de Belastingdienst te willen tippen over de fraude van de verkoper. 1% 

                                                 
1 De rode percentages geven aan hoeveel respondenten het betreffende antwoord hebben 

gekozen. 
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Slotopmerking NOB (22 aug. 2019): De overgrote meerderheid van de respondenten gaat 

een indringend gesprek aan en raad de methode met klem af. Als dochter dan toch doorzet is 

er een kleine groep (14%) die daar gevolgen aan verbindt. Een vrijwel even grote groep 

(16%) laat haar haar gang gaan. 

 

 

 

Tweespalt over eenheid (22 aug. 2019) 
Ik ben belastingadviseur en heb een aantal jaar geleden een verzoek fiscale eenheid btw 

ingediend voor een cliënt. Dit verzoek is gehonoreerd. Nu wil cliënt een nieuwe vennootschap 

toevoegen aan de fiscale eenheid. Tijdens het opstellen van het verzoek tot uitbreiding van de 

fiscale eenheid ontdek ik dat de moedermaatschappij inmiddels niet meer voldoet aan de 

voorwaarden om als onderdeel van de fiscale eenheid beschouwd te worden. De cliënt wil niet 

dat ik dat vermeld in het verzoek tot uitbreiding. Wat doe ik? 

 

1. Ik dien het verzoek in zonder te melden dat de moedermaatschappij niet meer voldoet. 

0% 

2. Ik waarschuw cliënt voor de eventuele gevolgen. Als hij bereid is deze te accepteren 

dien ik het verzoek in zoals gevraagd. 18% 

3. Ik dien het verzoek dan niet in. Als de cliënt het vervolgens zelf doet, heeft dat geen 

gevolgen voor de cliëntrelatie. 33% 

4. Ik dien het verzoek dan niet in. Doet de cliënt het vervolgens zelf, dan neem ik 

afscheid van de cliënt. 50% 

 
 

Slotopmerking NOB (26 sept. 2019): Hoe volgzaam richting de cliënt ben je als 

belastingadviseur? Niemand doet zo maar wat gevraagd wordt. Iets minder dan een vijfde is 

bereid het verzoek namens de cliënt in te dienen en daarbij belangrijke informatie achter te 

houden, zolang de cliënt zich maar bewust is van eventuele negatieve gevolgen en deze 

accepteert. 83% van de respondenten hebben transparantie tegenover de Belastingdienst hoog 

in het vaandel staan. Zij werken in ieder geval niet mee met de cliënt. Een dergelijke 

handelwijze past een NOB-lid. De toelichting bij artikel 1 van de Code of Conduct van de 

NOB zegt hierover: “De eis dat het lid zijn werkzaamheden op ‘eerlijke’ wijze dient te 

verrichten, houdt mede in ……. dat het lid, voorzover hem mede ingevolge zijn 

onderzoeksplicht bekend is, geen onjuiste voorstelling van feiten en omstandigheden geeft.” 

  
  

 

Smulpapen(26 sept. 2019) 
Ik ben belastingadviseur bij een groot belastingadvieskantoor. Bij een controle op de 

werkkostenregeling bij een cliënt kom ik hoge lunch- en dinerkosten tegen. Ik stel mijn 

manager voor om de cliënt te vragen of de kosten een zakelijk karakter hebben. Mijn manager 

geeft aan te weten dat dat niet het geval is; de directie van de cliënt gaat regelmatig in privé 

lunchen en dineren en boekt die kosten zakelijk. De manager vraagt mij de kosten als zakelijk 

aan te merken. Hierdoor zou de controle op de werkkostenregeling tot het advies leiden dat de 
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cliënt binnen de vrije ruimte blijft en geen eindheffing hoeft te betalen. Als ik de lunch- en 

dinerkosten niet als zakelijk aanmerk, zou de cliënt wel een eindheffing moeten betalen. Wat 

doe ik? 

  

1. Ik doe wat de manager vraagt. 3% 

2. Ik doe wat de manager vraagt, maar neem in het advies op dat ik er van uit ben gegaan 

dat alle kosten zakelijk zijn en dat het advies anders zou zijn als dat niet het geval is of 

een onderbouwing ontbreekt. 40% 

3. Ik beschouw de kosten als onzakelijk en verwerk ze zo in het advies dat ik aan de 

manager voorleg. 32% 

4. Hetzelfde als bij antwoord 3 en ik informeer tevens de eindverantwoordelijke partner 

over het verzoek van de manager. 25% 

  

Slotopmerking NOB (10 oktober 2019): 57% van de respondenten werkt er niet aan mee de 

lunch- en dinerkosten als zakelijke kosten te verwerken in hun advies, nu bekend is dat de 

kosten in privé zijn gemaakt. Ca. een kwart vindt de vraag van de manager zo onacceptabel 

dat zij hiervan melding maken bij de verantwoordelijke partner. 40% is wel bereid de 

betreffende kosten als zakelijk te beschouwen in hun advies. Zij zetten op papier dat het 

advies alleen geldt als alle kosten zakelijk zijn en dit onderbouwd kan worden, maar zij weten 

dat dat niet het geval is. Zo werk je mee aan belastingontduiking. 

 

 

 

Start-up (10 oktober 2019) 
Ik ben een zelfstandig werkende btw-specialist. Een beginnende onderneming (start-up) 

vraagt mij om te adviseren over de btw-aspecten van een voorgenomen concernstructuur. De 

btw-aspecten zijn vrij complex en er is een aanvullende analyse nodig om een gedegen advies 

uit te brengen. Voor een andere klant heb ik onlangs een advies afgegeven voor een 

vergelijkbare structuur, waarvoor die klant een behoorlijke (marktconforme) vergoeding heeft 

moeten betalen. Ik zou dat advies vrij makkelijk kunnen ombouwen, zodat het geschikt is 

voor de start-up in kwestie. De start-up heeft weinig financiële middelen en wil de advisering 

alleen afnemen voor een zeer lage vergoeding. De start-up is veelbelovend, maar er zijn op dit 

moment geen aanwijzingen dat er in de toekomst andere btw-aspecten gaan spelen, waarvoor 

de start-up mogelijk weer een beroep op mij zal willen doen. Wat doe ik? 

  

1. Ik breng btw-advies uit tegen sterk gereduceerd tarief. 27% 

2. Ik stel een beloning voor die afhankelijk is van de btw-besparing die het gevolg is van 

mijn advies binnen het eerstkomende jaar. 19% 

3. Ik stel een marktconforme beloning voor die in termijnen betaald kan worden. 49% 

4. Ik verwijs de start-up door naar een goedkoper kantoor. 5% 

 

Slotopmerking NOB: De meerderheid (ca. de helft) van de respondenten houdt vast aan een 

marktconforme beloning. Ruim een kwart is bereid een sterk gereduceerd tarief te hanteren. 

Als de start-up in dezelfde markt opereert als de andere klant met de vergelijkbare structuur 

werkt dat concurrentievervalsend, maar de casus zegt niets over de markt waarin geopereerd 

wordt. Ca. 1/5 van de respondenten stuurt aan op een resultaatafhankelijke beloning. De Code 
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of Conduct van de NOB staat dat toe, zolang de beloning maar niet zo hoog wordt dat deze 

niet meer in een redelijke verhouding staat tot de bestede uren en de aard en het belang van de 

zaak.  

 

 

 

Te complex voor mij (24 oktober 2019) 
Ik ben beginnend belastingadviseur op een groot kantoor. Voor een aangifte Vpb moet nog 

een bepaalde berekening gemaakt te worden. De senior heeft gezegd deze zelf te willen 

maken, omdat hij deze te complex vindt voor mij. De senior is inmiddels met vakantie en is 

blijkbaar niet toegekomen aan de berekening, want er ligt niets. De aangifte moet morgen 

ingediend worden en de partner vraagt mij de aangifte te finaliseren. Wat doe ik? 

  

1. Ik vertel de partner dat de senior de berekening te complex vindt voor mij en stel de 

partner voor dat een andere senior de berekening maakt. 3% 

2. Ik vertel de partner dat de senior de berekening te complex vindt voor mij, maar stel 

voor dat ik hem toch maak en dat een senior mijn berekening controleert. 87% 

3. Ik maak geen melding van het feit dat de senior de berekening niet aan mij toevertrouwt, 

maar maak de berekening en vraag zelf of een andere senior hem wil controleren. 9% 

4. Ik maak de berekening en finaliseer de aangifte, zoals de partner mij vraagt. 1% 

 

Slotopmerking NOB (27 nov. 2019): 90% van de respondenten kiest er voor open kaart te 

spelen en geeft aan dat de senior de berekening niet aan hem/haar toevertrouwde. De 

overgrote meerderheid heeft voldoende zelfvertrouwen om aan te bieden de berekening toch 

te maken en deze te laten controleren door een andere senior. 

 

 

 

Medeplegersboete (27 nov. 2019) 
Ik ben belastingadviseur. In verband met een op handen zijnde wetswijziging heb ik een cliënt 

geadviseerd de structuur van zijn managementparticipatie te wijzigen. De cliënt volgt het 

advies op. De belastingdienst is het niet eens met de gang van zaken en legt aan mijn cliënt 

een vergrijpboete op en aan mij een hoge medeplegersboete. Wat doe ik? 

  

1. Ik vecht de aan mij opgelegde medeplegersboete aan bij de rechter en verwijs mijn cliënt 

door naar een (andere) fiscaal advocaat. Ik meld de aan mij opgelegde medeplegersboete 

direct aan het bestuur van de NOB. 41% 

2. Als onder 1, maar ik meld de medeplegersboete pas aan het bestuur van de NOB, als de 

rechter de boete bekrachtigt. 15% 

3. Na overleg met de cliënt vecht ik bij de rechter zowel de aan mij opgelegde 

medeplegersboete aan als de aan de cliënt opgelegde vergrijpboete. Ik meld de aan mij 

opgelegde medeplegersboete direct aan het bestuur van de NOB. 29% 

4. Als onder 3, maar ik meld de medeplegersboete pas aan het bestuur van de NOB, als de 

rechter de boete bekrachtigt. 15% 
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Slotopmerking NOB (11 dec. 2019): Bij dit dilemma speelt de vraag of een 

belastingadviseur die zelf wordt beschouwd als medepleger in staat is op onafhankelijke wijze 

de betrokken cliënt bij te staan. 44% van de respondenten meent van wel, 56% van niet. De 

cliënt zelf bijstaan heeft praktische voordelen, maar de belastingadviseur moet zich wel 

rekenschap geven van mogelijk tegengestelde belangen en daarover eerlijk zijn tegenover de 

cliënt. De andere vraag in het dilemma betreft het tijdstip waarop de adviseur het bestuur van 

de NOB informeert over de boete: direct of pas nadat de boete is bekrachtigd door een rechter. 

Volgens artikel 16 van de Statuten van de NOB is een lid verplicht een medeplegersboete te 

melden, direct nadat de boete door een rechter in eerste aanleg is bekrachtigd, maar eerder kan 

natuurlijk wel. 70% van de respondenten zou de boete direct na het opleggen melden, 30% 

wacht totdat de rechter de boete heeft bekrachtigd. Overigens is tot nu toe nog geen enkele 

medeplegersboete gemeld bij het bestuur. 

 

 

 

Pied-à-terre (11 dec. 2019) 
Ik ben een zelfstandig gevestigde belastingadviseur. Ik sta een cliënt bij in een omvangrijke 

fiscale procedure. Deze cliënt is projectontwikkelaar en laat 50 luxe appartementen bouwen in 

het westelijk havengebied van Amsterdam. Ik zoek al langer naar zo’n pied-à-terre voor mijn 

man en mij. Wat doe ik? 

  

1. Ik neem direct een koopoptie op één van de appartementen. 38% 

2. Ik vraag mijn contactpersoon bij de cliënt of er op een of andere manier een korting 

mogelijk is. 7% 

3. Ik zoek verder bij andere projectontwikkelaars in het gebied. 41% 

4. Ik vraag mijn man een appartement te kopen bij de cliënt. 15% 

 

Slotopmerking NOB (9 jan. 2020): Dit dilemma gaat over “onafhankelijk”, de kernwaarde 

genoemd in de Code of Conduct van de NOB, naast de andere kernwaarden: eerlijk, integer, 

zorgvuldig, behoorlijk, vertrouwelijk en deskundig. Een NOB-lid moet zijn onafhankelijkheid 

ten opzichte van zijn cliënt waarborgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een NOB-lid in 

beginsel geen bestuursfunctie bij een cliënt kan aanvaarden. Belangenverstrengeling ligt dan 

op de loer. Betekent dit ook dat je geen andere zakelijke relaties met een cliënt kunt aangaan? 

Hoewel in deze casus belangenverstrengeling niet voor de hand ligt, koopt 56% (totaal van de 

antwoorden 3 en 4) van de respondenten liever niet (zelf) bij de cliënt een appartement. 44% 

ziet hier geen probleem in.  


