
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Dilemma’s 
 

uit de  

 

NOB-DilemmApp 
 

tweede kwartaal 2019 

 
 

voor informatie en het doorgeven van nieuwe dilemma’s voor de app 

kunt u contact opnemen met: 

mr Ellen Schouten 

020 5141880 

e.schouten@nob.net

 

 



 

2 

Inhoud 

 

Concurrentie (11 april 2019) _________________________________________________ 3 

Niet gedekte boete (25 april 2019) _____________________________________________ 3 

Vergeten uren (9 mei 2019) __________________________________________________ 4 

Goede buur (25 juni 2019) ___________________________________________________ 4 
 

 

 

 



 

3 

Concurrentie (11 april 2019) 
Ik ben belastingadviseur op een klein kantoor. Een collega van mij met wie ik inmiddels 

bevriend ben geraakt is kort geleden overgestapt naar een ander kantoor met meer 

carrièreperspectief.  Hij zegt het daar goed naar zijn zin te hebben en vraagt mij ook de 

overstap te maken. Terwijl ik daar nog over aan het nadenken ben, hoor ik van een klant dat 

deze door mijn oud-collega is benaderd met de vraag of hij van zijn diensten gebruik wil 

blijven maken, nu onder de vlag van zijn nieuwe kantoor. Hij beloofde hierbij gereduceerde 

tarieven te hanteren om de klant over de streep te trekken. Dit is in strijd met zijn non-

concurrentiebeding. Wat doe ik? 

  

1. Ik doe niets. 16%1 

2. Ik bel mijn oud-collega om te zeggen dat hij zich aan het non-concurrentiebeding moet 

houden en laat het daar bij. 24% 

3. Ik bel mijn oud-collega om te zeggen dat hij zich aan het non-concurrentiebeding moet 

houden en dat ik anders één van de partners van mijn kantoor informeer. 37% 

4. Ik informeer direct één van de partners van mijn kantoor. 24% 

  
Slotopmerking NOB (25 april 2019): Bij dit dilemma botsen de waarden vriendschap en 

loyaliteit aan de huidige werkgever. Onder de beschreven omstandigheden kiest ca. 60% van 

de respondenten voor loyaliteit aan de werkgever. Ca. 40% vindt het behoud van de 

vriendschap belangrijker.  

 

---------------- 

Niet gedekte boete (25 april 2019) 

Ik ben een zelfstandig gevestigde belastingadviseur. Een verschil van mening met een 

belastinginspecteur over de fiscale duiding van een transactie van een cliënt loopt hoog op. Ik 

heb n.m.m. een pleitbaar standpunt en heb met cliënt besproken dat we het zo nodig op een 

fiscale procedure laten aankomen. Vervolgens laat de inspecteur weten een bestuurlijke boete 

voor mij als belastingadviseur wegens het medeplegen van een fiscaal delict niet uit te sluiten, 

wanneer ik bij mijn standpunt blijf en dit zo verwerk in de aangifte. Een dergelijke boete 

wordt niet gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wat doe ik? 

  

1. Ik houd voet bij stuk. 18% 

2. Ik houd voet bij stuk en dien een verzoek tot mediation in bij de Belastingdienst. 37% 

3. Ik overleg met cliënt om een second opinion aan te vragen. 44% 

4. Ik verwijs cliënt door naar een andere belastingadviseur. 1% 

 

Slotopmerking NOB (9 mei 2019): In deze casus oefent de inspecteur druk uit op de 

belastingadviseur door deze te bedreigen met een boete. Iets meer dan de helft van de 

respondenten wordt daar niet warm of koud van en houdt voet bij stuk (optie 1 en 2). Bij de 

reacties geven leden nog een aantal tips hoe de belastingadviseur zou kunnen reageren in deze 

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

gekozen. 
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situatie: 1) aangifte doen conform het standpunt van de inspecteur en dan bezwaar indienen 

tegen de aangifte en 2) een klacht indienen tegen de inspecteur. Dat laatste werkt misschien 

wel conflict verhogend, terwijl mediation conflict verlagend kan werken. Iets minder dan de 

helft wil extra zekerheid inbouwen door een second opinion aan te vragen. Dit betekent wel 

onnodige extra kosten voor de cliënt.   

---------------- 

Vergeten uren (9 mei 2019) 

Ik ben belastingadviseur op een groot kantoor. Ik ben vergeten mijn uren van de afgelopen 

week te registreren in ons systeem. Voor een aantal uur ben ik vergeten wat voor 

werkzaamheden ik heb verricht. Wat doe ik? 

  

1. Ik schrijf die uren bij een klant waarvoor nog veel budget beschikbaar is. 5% 

2. Ik alloceer die uren over alle klanten waarvoor ik die week werkzaamheden heb verricht. 

31% 

3. Ik schrijf die uren als niet-declarabele uren. 59% 

4. Ik noteer die uren als vrije uren. 5% 

Slotopmerking NOB (25 juni 2019): Over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat 

belastingadviseurs druk ervaren om declarabele uren te schrijven. Toch zeggen de meeste 

respondenten dat zij de uren waarvan zij zich niet meer precies kunnen herinneren waar zij 

mee bezig waren, als niet-declarabele uren schrijven. 36% is kennelijk wel gevoelig voor de 

druk, waarvan de meesten de uren alloceren door deze te verdelen over alle cliënten waarvoor 

die week gewerkt is. 

---------------- 

Goede buur (25 juni 2019) 

Ik ben partner bij een klein belastingadvieskantoor. Een groot deel van onze klanten krijgen 

wij via een naastgelegen accountantskantoor dat klanten naar ons doorverwijst. Zo is ook een 

klant doorverwezen waarvoor het accountantskantoor jarenlang de aangifte 

inkomstenbelasting heeft verzorgd, maar waarvan de aangifte inmiddels te complex is 

geworden. Bij het bestuderen van de laatste door het accountantskantoor verzorgde aangifte 

valt mij op dat geen voorkoming van dubbele belasting is geclaimd voor het onroerend goed 

van de klant in Frankrijk, Italië en Spanje. Navraag leert dat dit in voorgaande jaren ook niet 

is gebeurd. Door middel van een verzoek tot ambtshalve vermindering lukt het een deel van 

de betaalde belasting terug te ontvangen, maar voor een substantieel bedrag gaat dat niet 

meer. De klant vraagt ons hem te adviseren over het aansprakelijk stellen van het 

accountantskantoor. Ik weet dat de betreffende accountant een goede 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft. Wat doe ik? 

 

1. Ik adviseer de klant over het aansprakelijk stellen. 18% 

2. Ik laat weten dat wij de klant daarbij niet kunnen helpen. 34% 
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3. Ik geef aan bereid te zijn te bemiddelen bij deze kwestie. 43% 

4. Anders, namelijk (geef bij de reacties aan wat). 5% 

 

Slotopmerking NOB (10 juli 2019): De achterliggende vraag is hier of de belastingadviseur 

zich voldoende onpartijdig acht. Het grootste deel van de respondenten wil bemiddelen bij 

deze kwestie. Voordeel is dat mogelijk beide partijen te vriend gehouden worden. Nadeel is 

dat als de klant achteraf toch niet tevreden is over het bereikte resultaat, deze de 

belastingadviseur ongetwijfeld belangenverstrengeling zal verwijten. Dat laatste risico lopen 

de belastingadviseurs die de klant gaan adviseren over de aansprakelijkheidsstelling ook. 

Doorverwijzen naar een advocaat is waarschijnlijk de meest zuivere handelwijze. 

 

 


