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Zin in het weekend (7 jan. 2019) 
Ik ben als junior belastingadviseur verbonden aan een groot belastingadvieskantoor en heb 

aan het eind van de vrijdagmiddag al het werk voor deze week af en zin in het weekend. Ik 

heb die avond met een aantal oud-studiegenoten afgesproken om eens bij te kletsen. Als ik al 

met mijn jas aansta, loopt een senior binnen die mij vraagt om te blijven. De senior zal om 

18:00 uur tijd hebben om een door mij geschreven memo te bekijken. Het memo heb ik vier 

dagen geleden al aan hem gegeven en moet maandagochtend in de boardmeeting van een 

cliënt besproken worden. Ik voorzie dat alleen de review al een uur in beslag neemt. Als ik 

ook nog wijzigingen moet aanbrengen, wordt het waarschijnlijk heel laat. Wat doe ik? 

 

1. Ik blijf op kantoor om het memo samen door te nemen en daarna eventuele wijzigingen aan 

te brengen, ongeacht hoe laat het wordt. 12% 

2. Ik zeg de senior dat hij hier wel heel “last-minute” mee komt, maar dat ik bereid ben om te 

blijven. 21% 

3. Ik vraag de senior of we dan samen eventuele wijzigingen kunnen aanbrengen, zodat we 

beiden tegelijkertijd naar huis kunnen. 35% 

4. Ik vraag de senior of hij het memo alleen wil doornemen en mij zijn eventuele commentaar 

kan mailen. Ik zal dat dan maandagochtend vroeg verwerken. 32% 

 

Slotopmerking NOB (22 jan. 2019): Natuurlijk is het in het belang van de cliënt, in het 

belang van de senior en in het belang van je eigen carrière om de senior ter wille te zijn. Maar 

hoe frustrerend is het als een senior jouw eigen planning van werkzaamheden en privé 

bezigheden doorkruist, omdat hij zijn eigen planning niet op orde heeft? De overgrote 

meerderheid (68%) van de respondenten werkt constructief mee, waarvan de meesten dan wel 

vinden dat zij de senior ook iets kunnen vragen. Voor 32% is de frustratie te groot. 

  

Publieke schandpaal (22 jan. 2019) 
Ik ben een zelfstandig werkende belastingadviseur. Er komt een nieuwe cliënt bij mij waarvan 

ik verwacht dat hij veel werk gaat opleveren. De cliënt heeft een klacht over het advies van 

zijn vorige belastingadviseur. Dat is ook een NOB-lid. De cliënt is een nogal heetgebakerde 

persoonlijkheid en wil dat ik tegen de vorige adviseur een tuchtrechtelijke procedure begin en 

dat ik de nodige media aandacht daarvoor creëer. Als ik daar niet voor voel, gaat hij wel naar 

een ander. Ik schat in dat de media wel geïnteresseerd zullen zijn en voornamelijk door een 

gebrek aan kennis de vorige adviseur aan de schandpaal zullen nagelen. Wat doe ik? 

  

1. Ik ga niet met een dergelijke cliënt in zee. 59% 

2. Ik wil de cliënt wel bijstaan bij de tuchtklacht, maar geef -ondanks zijn dreigement- aan dat 

ik het creëren van media aandacht niet opportuun vind. 33% 

3. Ik adviseer de cliënt –ondanks zijn dreigement- eerst de uitspraak van de tuchtrechter af te 

wachten en ben bereid daarna eventueel media aandacht te creëren. 7% 

4. Ik haal de cliënt binnen en stort me enthousiast op wat hij vraagt. 1% 

 

Slotopmerking NOB (11 febr. 2019): De respondenten zijn duidelijk. 92% voelt niets voor 

het creëren van media aandacht. Misschien maar goed ook. Onduidelijk is wat het voordeel 

voor de cliënt zou zijn en negatieve publiciteit kan de hele beroepsgroep schaden. Een klein 

percentage laat het van de uitspraak van de tuchtrechter afhangen. In welke zin weten we niet. 
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Als de tuchtrechter een schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap oplegt, zal dit overigens 

openbaar worden gemaakt aan de leden van de NOB, omdat dit betekent dat zij niet mogen 

samenwerken met de geschorste of ontzette belastingadviseur. 

 

Het is nooit te laat (11 febr. 2019) 
Ik ben belastingadviseur en werk samen met een collega voor een familie in de agrarische 

sector. De zoon exploiteert al ruim 30 jaar een akkerbouwbedrijf (een eenmanszaak). Hij 

pacht daartoe landbouwgronden van zijn moeder, die inmiddels 95 jaar is geworden. Mijn 

collega wil hen voorstellen een maatschapsovereenkomst aan te gaan, waarbij de moeder het 

gebruik en genot van de haar in eigendom toebehorende landbouwgronden inbrengt en de 

zoon zijn onderneming. Dit om bij het overlijden van de moeder gebruik te kunnen maken 

van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Wat doe ik? 

1. Ik werk het idee samen met mijn collega uit. 63% 

2. Ik zeg dat ik hier niet aan meewerk. 4% 

3. Ik praat mijn collega het idee uit zijn hoofd. 5% 

4. Ik stel voor de casus eerst te bespreken met de Belastingdienst. 28% 
 

Slotopmerking NOB (26 febr. 2019): Een ruime meerderheid van de respondenten werkt het 

idee samen met de collega uit. Zij weten zich gesteund door de uitspraken van Rechtbank 

Noord-Nederland van 24 januari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:422  en Rechtbank Noord-

Nederland 29 januari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:421. Toch is het denkbaar dat er mensen 

zijn die het moreel minder juist vinden om een hoog bejaarde ouder (die al 30 jaar geen 

onderdeel meer uitmaakte van het akkerbouwbedrijf) als maat te laten toetreden tot een 

maatschap met als doel het vermogen van die ouder alsnog onder het toepassingsbereik van 

de bedrijfsopvolgingsfaciliteit te brengen. 37% van de respondenten vindt het in ieder geval 

niet vanzelfsprekend om met het idee mee te gaan. 

 

Kruislings schenken (26 februari 2019) 
Ik ben belastingadviseur en partner bij een middelgroot kantoor. De vader van een goede 

klant van mij, die ik beslist niet kwijt wil, heeft in het blad Arts&Auto de volgende 

advertentie gelezen: ‘Heeft u uw kind/familielid al belastingvrij geschonken voor de aankoop 

van een eigen woning en zou u dit nog een keer willen doen? Wij schenken uw 

kind/familielid en u de onze.’ Door dit kruislings schenken zou een kind meerdere malen 

belastingvrij een ‘jubelton’ kunnen ontvangen. De vader die mijn klant al eens zo’n jubelton 

heeft geschonken wil met een goede vriend van de familie een dergelijke deal maken. Vader 

en klant melden zich enthousiast bij mij. Als ik vertel dat de Belastingdienst deze ‘truc’ kent 

en zal bestrijden, zegt de klant dat de Belastingdienst niet zal kunnen bewijzen dat het hier om 

een truc gaat. Wat doe ik? 

 

1. Onder de voorwaarde dat de klant bereid is het door mij geschetste risico te aanvaarden, 

verwerk ik de schenking belastingvrij in de aangifte schenkbelasting. 28% 

2. Ik zeg dat ik niet mee kan werken aan deze truc. 46% 

3. Ik vertel de klant dat als hij met dit soort trucs gaat beginnen, hij niet meer past bij ons 

kantoor. 14% 

4. Ik verwijs de klant voor de schenking en aangifte schenkbelasting door naar een notaris. 

12% 
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Slotopmerking NOB (18 maart 2019): De bedoeling van de wetgever is wel duidelijk: een 

ouder mag éénmaal belastingvrij een jubelton aan een kind schenken. De tekst van de wet is 

zodanig dat deze ruimte suggereert voor creatieve oplossingen in het geval een ouder meer 

wil schenken. 72% van de respondenten werkt niet mee aan de voorgestelde opzet. De 

anderen zijn bereid wel mee te werken, zolang de cliënt de geschetste risico’s aanvaardt. De 

risico’s zijn alsnog schenkingsbelasting plus wellicht een boete betalen. Beseffen deze 

respondenten dat zij in dat geval zelf ook het risico aanvaarden een medeplegersboete (art. 5:1 

Awb) te moeten betalen? 

  

Privé (18 maart 2019) 
Ik ben net begonnen als belastingadviseur op een kleiner belastingadvieskantoor en verzorg 

de aangifte IB voor een DGA. De DGA vraagt mij een factuur voor “algemene fiscale 

werkzaamheden” te richten aan zijn vennootschap. Hij zal de kosten verrekenen in 

rekeningcourant. De vennootschap doet zelf aangifte BTW. Wat doe ik? 

  

1. Ik doe wat de cliënt vraagt. 5% 

2. Ik zeg dat ik niet op zijn verzoek in kan gaan, omdat ik werkzaamheden voor een dga in 

privé, ook aan de dga in privé hoor te declareren. 13% 

3. Ik zeg toe aan de vennootschap te zullen declareren, maar dat ik op de declaratie moet 

vermelden dat het om aangiftewerkzaamheden gaat m.b.t. de IB. 52% 

4. Ik zeg dat ik niet weet wat het kantoorbeleid is op dit punt, maar dat ik zijn vraag met een 

partner van het kantoor zal bespreken. 29% 
 

Slotopmerking NOB (11 april 2019): De aangifte IB is een privé aangelegenheid van de 

dga. Is er iets op tegen de factuur op naam van de BV te zetten? Als de factuur maar duidelijk 

vermeldt om welke werkzaamheden het gaat niet. Maar welk belang heeft de cliënt 

daarbij?  Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de dga de factuur als kosten voor de BV in 

zijn administratie verwerkt en/of dat de BV de btw aftrekt. Gezien de vraag van de cliënt om 

een vage omschrijving van de werkzaamheden en het feit dat de cliënt zelf de btw-aangifte 

doet, zou het goed zijn dit nadrukkelijk met de cliënt te bespreken. 

 


