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Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens (12 juli 2018) 
Ik ben een zelfstandig gevestigde belastingadviseur. Een klant heeft afgelopen jaar van zijn 

vader een schenking ontvangen van € 100.000 voor de aanschaf van een eigen woning. Er is 

voor het totale bedrag gebruik gemaakt van de belastingvrijstelling. Nu kan de klant nogmaals 

€ 100.000 van zijn vader ontvangen voor de verbouw van de eigen woning en wil dit graag 

belastingvrij voor elkaar krijgen. Hij stelt voor om die reden tijdelijk van tafel en bed van zijn 

vrouw te scheiden en zijn vader de ton aan zijn vrouw te laten schenken. De vrouw kan dan 

gebruik maken van de belastingvrijstelling. Ik wil deze klant graag behouden, want ik 

verwacht veel werk van hem. Wat doe ik? 

 

1. Ik zeg de klant dat ik zijn voorstel juridisch goed doordacht vind en help hem met de 

implementatie hiervan. 4%1 

2. Ik help de klant alleen met de implementatie van zijn voorstel, als hij aangeeft dan ook 

daadwerkelijk enige tijd ergens anders te gaan wonen. 21% 

3. Ik adviseer hem dit niet door te zetten. Doet hij dit wel, dan zal ik niet zorgdragen voor de 

aangifte schenkbelasting, maar blijf de klant wel bedienen. 53% 

4. Ik adviseer hem dit niet door te zetten. Doet hij dit wel, dan zie ik mij genoodzaakt de 

klantrelatie te beëindigen. 22% 

 

Slotopmerking NOB (3 aug. 2018): In het geval één of beide echtelieden van mening is/zijn 

dat een huwelijk duurzaam is ontwricht geeft de wet de mogelijkheid een scheiding van tafel 

en bed aan te vragen (artikel 1:169 BW jo. 1:151 BW.) In deze casus is duidelijk dat geen van 

beide echtelieden het huwelijk duurzaam ontwricht vindt. De scheiding van tafel en bed 

wordt  louter en alleen om fiscale redenen in scene gezet. 23% van de respondenten wil de 

cliënt desondanks helpen, waarvan 20% de cliënt dan wel vraagt de feitelijke situatie 

gedurende de periode van de scheiding in overeenstemming te brengen met de juridische. 

77% van de respondenten, een grote meerderheid, geeft een negatief advies en werkt er niet 

aan mee.  

  

                                                 
1 De rode percentages geven aan hoeveel van de respondenten het betreffende antwoord 

hebben gekozen. 
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Niet betalen, wel verrekenen (3 aug. 2018)  
Ik ben belastingadviseur. Een nieuwe cliënt (een DGA en zijn BV) meldt zich voor de 

aangiftes Vpb en IB voor het huidige jaar.  Ik constateer dat er al jaren een post “te betalen 

belasting” van € 25.000 op de balans staat van zijn BV. Het blijkt te gaan om 

dividendbelasting terzake van een dividenduitkering aan de DGA enkele jaren geleden. De 

aangifte dividendbelasting is om onbekende redenen nooit ingediend, terwijl de DGA in het 

betreffende jaar de dividendbelasting wel heeft verrekend met de te betalen 

inkomstenbelasting. De naheffingstermijn voor de dividendbelasting is verstreken, de 

navorderingstermijn voor de inkomstenbelasting verstrijkt binnenkort. Wat doe ik?  

 

1. Ik laat het punt rusten. 1% 

2. Ik bespreek met de cliënt dat zijn aangifte IB over het betreffende jaar alsnog gecorrigeerd 

moet worden, anders kan ik hem niet aannemen als cliënt. 35%  

3. Ik bespreek met de cliënt dat zijn aangifte IB niet correct is, maar dat de 

navorderingstermijn binnenkort afloopt, zodat het de moeite waard is om even rustig af te 

wachten. 7%  

4. Ik bespreek neutraal de verschillende mogelijkheden met de cliënt en laat de cliënt kiezen 

voor welke aanpak hij wil gaan. 57%  

 

Slotopmerking NOB(3 aug. 2018): Enkele jaren terug is er ten onrechte geen aangifte 

dividendbelasting gedaan. In beginsel is dit voorval niet direct gerelateerd aan de opdracht 

waarvoor de belastingadviseur wordt ingeschakeld. Toch laat vrijwel niemand de zaak 

onbesproken. Een hele kleine minderheid stuurt in zijn advies actief aan op het rustig 

afwachten totdat de navorderingstermijn voor de IB verstrijkt. Voor de cliënt de meest 

voordelige oplossing, voor de schatkist uiteraard niet en misschien ook wat minder netjes? 

Een absolute meerderheid laat de beslissing liever geheel bij de cliënt, terwijl toch ruim een 

derde van de respondenten de cliënt niet wil accepteren als deze zaak uit het verleden niet 

wordt rechtgezet. 
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Business seats (15 aug. 2018) 
Ik ben belastingadviseur bij een groot kantoor. Mijn kantoor heeft business seats in een 

stadion van een voetbalclub die bijna de groepsfase van de Champions League heeft bereikt. 

Mijn contactpersoon bij een belangrijke klant is supporter van deze voetbalclub en vraagt mij 

of hij mee kan naar de eerstvolgende thuiswedstrijd in de play-offs. Vorig jaar heb ik hem een 

keer uitgenodigd voor een wedstrijd en ook dit jaar zijn er weer kaarten beschikbaar. Maar 

enkele maanden geleden heb ik een brief ontvangen van zijn bedrijf waarin ons kantoor werd 

gevraagd om hun werknemers geen giften aan te bieden met een waarde van meer dan 50 

EUR. Wat doe ik?  

 

1. Ik vertel de contactpersoon dat ik dit jaar helaas geen kaarten heb kunnen regelen. 6% 

2. Ik zeg dat ik het beleid van zijn bedrijf ken, maar laat de beslissing om de kaart aan te nemen 

aan hem. 38% 

3. Ik stuur hem meteen de kaart. 1% 

4. Ik vertel hem dat ik hem de kaart niet kan geven omdat dit in strijd is met het beleid van 

zijn bedrijf. 55% 

 

Slotopmerking NOB (23 aug. 2018): De respondenten zijn redelijk duidelijk over dit 

dilemma. De meerderheid zorgt er voor dat de contactpersoon zich aan het beleid van de klant 

houdt door hem de kaarten niet aan te bieden. Als de relatie daardoor verstoord raakt, dan 

moet dat maar. Ruim een derde wijst de contactpersoon op het beleid van zijn bedrijf, maar 

laat de keuze om de kaarten aan te nemen geheel aan hem. Dat is zijn verantwoordelijkheid, 

zal de gedachte zijn. Hier kan wel narigheid van komen. De leiding van het bedrijf stuurde de 

brief niet voor niets en het belastingadvieskantoor zit ongetwijfeld niet te wachten op (de 

schijn van) omkoping o.i.d. Een kleine minderheid wil de kool en de geit sparen en kiest dan 

maar voor een leugentje om bestwil.  
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Politie escorte (23 aug. 2018) 
Ik ben belastingadviseur bij een middelgroot kantoor. Ons kantoor voert een zero tolerance-

beleid als het gaat om corruptie of fraude. Tijdens een zakenreis in een voor mij onbekend 

land kom ik met de taxi in de file te staan in wat lijkt op een slechte buurt. Het begint al te 

schemeren. Na een half uur komt een motoragent langs. Hij stelt voor de taxi langs de file te 

escorteren voor een bedrag van omgerekend 130 euro. De taxichauffeur stelt voor het aanbod 

te accpeteren, omdat het voor mij als buitenlander niet veilig is om in deze buurt te zijn als het 

donker wordt. Wat doe ik? 

 

1. Ik weiger het aanbod. 21% 

2. Ik neem het aanbod aan en betaal dit uit eigen zak. 41% 

3. Ik neem het aanbod aan en declareer de betaling bij mijn werkgever zonder bon. 12% 

4. Ik neem het aanbod aan en vraag de taxichauffeur om een extra taxibon uit te schrijven 

voor 130 euro. 26% 

 

Slotopmerking NOB (12 sept. 2018): 

Ca. 80% van de respondenten kiest voor de eigen veiligheid ook als dat corruptie in de hand 

werkt. Over wie daarvoor in dit geval zou moeten betalen zijn de meningen vrijwel gelijk 

verdeeld. Van degene die de kosten bij de werkgever neerleggen denkt een deel “’s lands wijs, 

‘s lands eer” en vraagt de taxichauffeur om een bon, zodat de eigen onkostenadministratie op 

orde is. 
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Waarom makkelijk als het moeilijk kan (2 sept. 2018) 
Ik ben belastingadviseur bij een MKB-kantoor en werk nauw samen met de manager van mijn 

afdeling. Een klant waar ik erg goed mee overweg kan heeft gevraagd of hij gebruik kan 

maken van een belastingbesparende maatregel. De manager heeft bij de klant een relatief 

hoog budget weten te regelen voor het beantwoorden van deze vraag, terwijl iedere fiscalist 

op voorhand weet dat deze klant hiervoor niet in aanmerking komt. Als de klant even zelf zou 

zoeken op de website van de Belastingdienst komt hij daar zelf ook eenvoudig achter. Ik weet 

dat deze sympathieke klant krap bij kas is. De manager vraagt mij een uitgebreid memo te 

schrijven over dit onderwerp zodat het gehele budget gebruikt wordt. Wat doe ik? 

 

1. Ik schrijf een uitgebreid memo, zodat het lijkt alsof het hele budget gebruikt is. 10% 

2. Ik schrijf een kort memo en zie er op toe dat aan de klant niet meer gedeclareerd wordt 

dan nodig. 53% 

3. Ik bel de klant en vertel hem dat hij niet in aanmerking komt voor de regeling en dat hij 

zijn geld beter in zijn zak kan houden dan hierover advies te vragen. 14% 

4. Ik vertel de manager dat dit tegen mijn principes ingaat en hij dit beter aan een ander kan 

vragen. 23% 

 

Slotopmerking NOB (27 sept. 2018): Zakelijke dienstverlening wordt commercieel 

gedreven, maar hoe ver ga je daarin? Ca. 90% van de respondenten trotseert de manager. 

Ruim 2/3 van de respondenten neemt de klant daarbij in bescherming en zorgt er voor dat 

deze geen geld uitgeeft aan het advies of in ieder geval niet meer dan nodig. Ca. een kwart wil 

er zelf niet aan meewerken, maar beschermt de cliënt niet tegen het onnodig declareren door 

het kantoor.  
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De “expert” (27 sept. 2018) 
Ik ben belastingadviseur op een middelgroot kantoor. Een groot internationaal concern vraagt 

ons of wij hen kunnen assisteren bij het opstellen van een bezwaarschrift tegen een 

naheffingsaanslag accijnzen van 1 miljoen euro die zij hebben ontvangen van de 

Belastingdienst. Voor deze opdracht is gedegen kennis en ervaring op het gebied van 

accijnzen noodzakelijk. Bij ons werkt niemand die dit heeft, maar één van de partners van het 

kantoor wil deze opdracht graag binnenhalen in de hoop dat het internationale concern ons 

vaker zal inschakelen. Hij schrijft de potentiële klant dat wij grote expertise hebben op het 

gebied van accijnzen en wij hen tegen een zeer scherp budget kunnen assisteren. Ons kantoor 

krijgt de opdracht en de partner vraagt mij deze uit te voeren. Bij mijn laatste 

beoordelingsgesprek kreeg ik het verwijt dat ik niet productief genoeg ben en te veel niet 

declarabele uren maak. Wat doe ik? 
  
1. Ik vertel de partner dat ik de opdracht niet kan uitvoeren, omdat ik niet over de vereiste 

deskundigheid beschik. 16% 
2. Ik zeg dat ik de opdracht wel wil uitvoeren, maar niet binnen het budget, omdat ik mij 

eerst in dit vakgebied moet verdiepen. 62% 
3. Ik neem de opdracht aan en doe wat ik kan binnen het aantal uur dat past bij het budget. 

7% 
4. Ik neem de opdracht aan en ga ook in mijn vrije tijd werken om de opdracht zo goed 

mogelijk uit te voeren. 16% 
  
Slotopmerking NOB (11 okt. 2018): Voor de opdracht is gedegen kennis en ervaring op het 

gebied van accijnzen nodig, zegt de casus. Het is niet waarschijnlijk dat die in een paar uur te 

verkrijgen is. De Code of Conduct van de NOB zegt dat een lid de opdracht weigert indien hij 

niet beschikt of kan beschikken over voldoende deskundigheid om de door de cliënt 

gevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren, tenzij de cliënt instemt met het raadplegen 

van een externe deskundige (art. 8). Respondenten die kiezen voor antwoord 2, 3 of 4 lopen 

mogelijk een civielrechtelijk aansprakelijkheidsrisico. 

 


