
Taxheroes

Heb jij het in je?
Zo maak jij als fiscaal expert  
straks het verschil

inspiratie voor aanstormende fiscalisten

EEn uitgavE van
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raketstart

Beste student Fiscaal Recht of Fiscale Economie,

Fijn dat je even de tijd neemt voor dit magazine. En slim! Want je hebt 

een prachtige studie gekozen met schitterende perspectieven. Met 

jouw diploma straks kun je veel betekenen en veel bereiken. Maar dat 

gaat niet vanzelf!

Want wat blijkt: er zit bij Fiscaal Recht & Fiscale Economie een 

kloof tussen studie en praktijk. Dat verzin ik niet, dat melden jonge 

afgestudeerden in een recent onderzoek. Terwijl ze vooraf geloofden dat 

ze er helemaal klaar voor waren, ontdekten ze in hun eerste baan vooral 

hoeveel ze nog níet konden of wisten. 

Dat lag niet aan hun opleiding; kennistechnisch stonden de meesten 

er prima voor. Wat ze vooral verraste was dat de professionele praktijk 

vroeg om veel méér vaardigheden en talenten dan ze hadden gedacht. 

Een caleidoscoop, kleurrijk en breed uitwaaierend. Dat was voor de 

meesten even flink schakelen.

Die fout ga jij niet meer maken! Want jij kunt leren van hun ervaringen. 

Via de verhalen en interviews in dit magazine. En, als je aspirant-lid 

bent van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, via de JOB; een 

netwerk van jonge fiscalisten, waar we aan dit soort onderwerpen flink 

extra aandacht geven.

Dus doe je voordeel met de lessen van de fiscale helden op de 

volgende pagina’s. Lees, luister en leer! Dan kun jij je carrière straks een 

raketstart geven. Zei daar iemand ‘kloof’?

Yannick Schuerman

job@nob.net
Yannick Schuerman 
(28) is voorzitter van 
de Jonge Orde van 
Belastingadviseurs 
(JOB), een netwerk 
van jonge fiscalisten 
binnen de NOB. Daar-
naast werkt hij fulltime 
als belastingadviseur 
bij Norton Rose Ful-
bright in Amsterdam. 
Yannick studeerde 
Fiscaal Recht en is 
gespecialiseerd in 
internationale ven-
nootschapsbelasting 
en Transfer Pricing
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Have you got wHat it taKes? dit zijn de 
9 officiële tax Hero superpowers.

Deze commerciële vaardigheid heeft niets te 
maken met ‘hengelen naar werk’. Wel met een 
dienstverlenende houding: laat jij (potentiële) 
cliënten zien wat je collega’s en jij ze te bieden 
hebben?

Gedegen kennis van Tax- & Business 
English (zakelijk en juridisch) is onmisbaar. 
Zeker als je internationaal wilt werken.  
Een cursus hierin staat goed op je cv.

Het geven van presentaties voor cliënten en/of collega’s 
hoort bij het vak, net als overleggen en onderhandelen 
met de belastinginspecteur. Ook kan het gebeuren dat 
je gerechtelijke procedures moet voeren. Dan zijn goede 
mondelinge vaardigheden onmisbaar.

In een brij van feiten moet je hoofd- en bijzaken 
kunnen onderscheiden om de wet juist toe te 
passen. Fiscale problemen oplossen vraagt 
dus een goed analytisch vermogen – dat is de 
bètakant van het vak.

Bijblijven in jouw specialisme is een harde eis. Door voortdurend 
vakliteratuur te lezen, seminars en cursussen te bezoeken en met 
collega’s te praten blijf je op de hoogte van de steeds veranderende 
fiscale wet- en regelgeving – binnen je specialisme én daarbuiten.

Als belastingadviseur schrijf je regelmatig brieven, adviezen, 
rapporten en notities. Die moeten inhoudelijk logisch zijn 
opgebouwd, en in goed Nederlands zijn opgesteld. Vrees niet: op 
de kantoren zullen altijd collega’s met je meelezen. 

Advies is mensenwerk. Daarom moet je snel kunnen aanvoelen of 
een klant een heel zakelijke of een meer persoonlijke manier van 
samenwerken met je wil. Ook moet je je toegevoegde waarde helder 
aan hem kunnen uitleggen. En als je met de belastinginspecteur 
onderhandelt, komt mensenkennis goed van pas.

Je krijgt het vak pas echt onder de knie na jaren praktijkervaring. 
Bovendien is het werkterrein breed en continu in beweging. 
Stilzitten is geen optie; je moet voortdurend bijblijven om altijd de 
beste oplossingen te kunnen vinden. Dat vereist karakter en een 
lange adem. 

power 1 

’n scHerpe geest

power 9 

diepe vaKKennis

power 6 

’n scHerpe pen

power 7 

sociale vaardigHeden

power 2 

taalvaardigHeid

power 5 

presentatietalent

power 3 

gevoel voor zaKen

power 4 

doorzettingsverMogen
Het fiscale vak is nooit af. Integendeel: het verandert 

voortdurend. Als belastingadviseur moet je de 

ontwikkelingen – zeker in je specialisatie – permanent 

op de voet volgen. Dat betekent regelmatig (bij)

studeren, ook buiten kantooruren.

power 8 

studiebereidHeid

Tax      
super   



BORN TO BE WILD?

Wil jij na een dag hard werken even 
heerlijk uitwaaien? En niet zomaar 

op een willekeurige motor, maar op 
iets écht unieks? Teken dan nú in op 
de Vanguard Roadster: een nieuwe 

top-of-the-line motorfiets, ontworpen, 
ontwikkeld en gebouwd in Brooklyn, 
New York City. Vanguard heeft alles 

in zich om het Harley-Davidson 
van de 21ste eeuw te worden. Het 
1.917-cc V-twin motorblok is het 
hart van de machine, waardoor 

een frame overbodig is. Hightech, 
topklasse en modulair minimalisme 
zijn de sleutelwoorden. Als genoeg 

liefhebbers intekenen, rollen de eerste 
exemplaren in 2018 de weg op.

www.vanguard.nyc

play hard tax heroes

vijf veelbelovende fiscalisten over 
Hun sprong van studie naar praKtijK.

Jonge
helden
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Monique Bakker (27) 
volgde de bachelor en 
master Fiscaal Recht 
aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ze werkt sinds 
2011 bij RSM Netherlands 
Belastingadviseurs N.V. 
voor diverse klanten, van 
grote mkb-bedrijven tot 
vermogende dga’s.

Wapenfeit “Ik heb 
een familiebedrijf fiscaal 
geherstructureerd, wat 
ze bij verkoop straks 
miljoenen bespaart.”

Sterkste superpower:  
    “Analytisch vermogen”

Waarom ben jij een Tax Hero? 

“Ik luister naar de behoeftes van klanten. Als je 

niet alleen weet wat klanten willen, maar ook 

begrijpt waarom ze iets willen, kun je het beste 

advies geven.” 

Wat beteken je voor klanten? 
“Ik neem ze zorg uit handen.”

Wat maakt je anders? 

“Doordat ik in een algemene praktijk werk, weet 

ik van alles wat. Ik heb overzicht over verschil-

lende fiscale gebieden en kan daar snel tussen 

schakelen.”

Wat is jouw superkracht? 

“Mij net zo lang vastbijten in een lastig vraagstuk 

tot er een oplossing is.”

Welke zwakte heb je overwon-
nen? 
“Voor het eerst - alleen - met klanten bellen.  

Dat was erg spannend, vooral omdat je niet weet 

welke vragen ze zullen stellen en je je dus niet 

kunt voorbereiden. Volgens mij vindt elke begin-

nende adviseur dat spannend. Maar achteraf valt 

het altijd mee.” 

Heb je stage gelopen? 
“Tegen het eind van mijn studie ben ik bij RSM 

begonnen als werkstudent. Mijn scriptie heb ik op 

kantoor geschreven.”

Waar heeft deze superheld moeite 
mee? 
“Ik ben erg van de duidelijkheid. Als een vraagstuk 

geen eenduidig antwoord heeft, kan ik dat moeilijk 

accepteren.”

Wat doet deze Tax Hero in haar 
vrije tijd? 
“Motorrijden.”

Waar droom je van? 

“Doorgroeien bij RSM en hier veel meer kennis 

opdoen.”  

Monique

Monique’s gouden tip: 
“ Kies fiscaal 
recht vooral 
omdat je het 
leuk vindt. 
Anders is het 
moeilijk vol  
te houden.”

tax heroes
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tax heroes

Erik Swaving Dijkstra 
(27) volgde de bachelor 

Fiscaal Recht en 
master Internationaal en 

Europees Belastingrecht 
aan de Universiteit 

van Amsterdam. Hij 
werkt sinds 2013 bij 

Houthoff-Buruma, voor 
internationale bedrijven 

met ambities in Nederland.  

Wapenfeit 
“Ik ben voorgedragen 

voor de Stevensprijs, voor 
jonge fiscale auteurs die 

de materie begrijpelijk 
kunnen uitleggen.”

Sterkste superpower:  
“Analytisch vermogen”

Erik’s gouden tip: 
 “ Probeer de 

stof echt te 
begrijpen, in 
plaats van twee 
dagen voor het 
examen hard te 
blokken voor de 
‘studenten10’.”

Waarom ben jij een Tax Hero? 
“Ik kan de fiscaliteit kort en bondig over het voet-

licht brengen.”

Wat beteken je voor klanten?
“Bij bedrijven wordt men vooral enthousiast als ik 

iets gunstigs doe voor de werknemers in de zin 

van beloningen, want dat raakt hen persoonlijk.”

Wat maakt je anders? 

“Veel belastingadviseurs schrijven uitgebreide 

analyses: veel mogelijkheden, maar geen heldere 

route. Ik ben meer van knopen doorhakken en 

helder advies.”

Wat is jouw superkracht? 

“Ik kan goed schrijven en hoofd- en bijzaken 

scheiden.” 

Wat maakt je scherp? 
“Een heldere opdracht met een helder tijdspad.  

Ik ben niet van de ad-hocsituaties en chaos, al 

zou je anders denken als je mijn bureau ziet.”

Welke zwakte heb je overwon-
nen?
“Op de universiteit word je getoetst met heldere 

vragen en eenduidige antwoorden. De praktijk is 

minder eenduidig: als je aan de ene kant sleutelt, 

schiet aan de andere kant iets los. Daar moest ik 

ervaring mee opdoen.”

Heb je stage gelopen? 
“Ik heb een kleine tour langs de Zuidas gedaan en 

bij drie kantoren binnen gekeken.”

Wat doet deze Tax Hero in zijn 
vrije tijd? 
“Ik ga helemaal op in jaren ‘80 muziek, dat was 

het gouden decennium. Ik ga naar concerten en 

verzamel vinyl. En ik tennis.”

Waar droom je van? 
“Staatssecretaris worden, je moet de lat hoog 

leggen. Maar het bevalt me bij Houthoff ook 

prima.”  

Erik
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Serife Arslan (28) 
volgde de bachelor en 
master Fiscaal Recht bij 
de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Ze werkt sinds 
2012 bij PwC op diverse 
kantoren, in-house bij 
een klant en ze adviseert 
bedrijven op het gebied 
van btw.

Wapenfeit “Ik assisteer 
bij alle fiscale en niet-fiscale 
zaken van alle buitenlandse 
projecten van de klant waar 
ik in-house zit.”

Sterkste superpower:  
“Sociale vaardigheden”

Waarom ben jij een Tax Hero? 

“Niet iedereen vindt belastingen leuk. Ik wel, dus ik 

help klanten graag uit de brand op fiscaal gebied.” 

Wat beteken je voor klanten? 

“Ik ben efficiënt, snel, laagdrempelig en dat is waar 

klanten vaak naar op zoek zijn. Daarnaast ben ik 

altijd in voor een sociaal praatje.” 

Wat maakt je anders? 

“Ik ben opgegroeid in twee verschillende culturen. 

Hierdoor heb ik vaak een andere kijk op bepaalde 

vraagstukken. Ik ben tóch iets anders dan de 

doorsnee belastingadviseur doordat ik een Turkse 

Moslima ben.”

Wat is jouw superkracht? 
“Mijn efficiëntie, snelheid en enthousiasme worden 

erg gewaardeerd door collega’s en klanten.”

Welke zwakte heb je 
overwonnen? 
“Aan het begin vond ik het lastig om te bepalen 

welke klant of vraagstuk voorrang krijgt bij grote 

drukte. Nu zie ik wel wat het meeste haast heeft.” 

Heb je stage gelopen? 

“In de masterfase van mijn studie draaide ik drie 

dagen in de week als werkstudent mee bij PwC.” 

Wat doet deze Tax Hero in haar 
vrije tijd? 

“Ik zit op naailes, lees vaak, reis graag en hou van 

tuinieren.” 

Waar droom je van? 

“Dat ik over 10 jaar nog steeds plezier heb in het 

werk dat ik doe!”  

Serife

Serife’s gouden tip: 
“Proef in de 
praktijk of je de 
fiscaliteit leuk 
vindt en of het 
bij je past. Denk 
aan stages bij 
diverse kantoren 
of bij de 
Belastingdienst.”

tax heroes
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Waarom ben jij een Tax Hero? 
“Vaktechnisch ben ik goed. En het is met mij pret-

tig samenwerken.”

Wat beteken je voor klanten? 
“Ik voorkom bijvoorbeeld dat ze in meerdere lan-

den voor hetzelfde belasting moeten betalen.” 

Wat maakt je anders? 
“Ik ben breder opgeleid dan de meesten. Nu doe 

ik meer vennootschapsbelasting. Bij mijn vorige 

werkgever ben ik echter ook veel te weten geko-

men over btw en loonbelasting.”

Wat maakt je scherp?
“Als ik iets nieuws moet uitzoeken, ben ik in mijn 

element. Ik kan niet goed tegen routineklussen. 

Gelukkig is het vak heel afwisselend.”

Welke zwakte heb je overwon-
nen? 
“Na de universiteit moest ik leren om het theore-

tisch wetenschappelijke een beetje los te laten en 

veel meer zakelijk en to the point te adviseren.”

Heb je stage gelopen?
“Ja, bij een van de big four kantoren. Daar merkte 

ik vooral dat je na de universiteit nog héél veel 

moet leren…”

Waar heeft deze superheld moeite 
mee? 

“Met slechtnieuwsgesprekken. Als ik bijvoorbeeld 

moet vertellen dat de Belastingdienst toch gaat 

afwijken van een ingediende aangifte.”

Wat doet deze Tax Hero in zijn 
vrije tijd? 
“Ik sport veel: voetbal, tennis en zaalvoetbal. Dat 

kan ik gelukkig goed met mijn werk combineren.”

Waar droom je van? 
“Het lijkt me mooi om de krant te halen met mijn 

werk, bijvoorbeeld door te assisteren bij een 

belangrijke overname.”  

Maarten

Maarten’s gouden tip: 
“ Kijk door 
stages bij veel 
verschillende 
kantoren 
binnen. Zo kun 
je de sfeer 
proeven. Want 
daar zit best 
veel verschil 
tussen.”

Maarten Munsterman 
(31) volgde de bachelor en 

master Fiscaal Recht aan de 
Universiteit Utrecht. Hij werkt 
sinds september 2015 voor 

Luminous Tax Matters, per 
januari 2016 gefuseerd met 
AKD, zijn huidige werkgever. 

Hij werkt voor buitenlandse 
bedrijven die in of via 

Nederland willen investeren.  

Wapenfeit “Ik heb een 
Frans-Canadese bieding 

begeleid op de bouw van een 
windmolenpark bij Borsele.”

Sterkste superpower:  
“Gevoel voor zaken”

tax heroes



17

Heleen Goeting (26) 
volgde de bachelor 
Rechtsgeleerdheid en 
master Fiscaal Recht aan 
de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Ze werkt 
sinds 2015 bij CROP 
Belastingadviseurs voor 
cliënten van mkb-plus 
formaat en familiebedrijven. 

Wapenfeit “Het 
uitdenken van een 
volledige herstructurering 
om een bedrijfsopvolging 
mogelijk te maken.”

Sterkste superpower:  
    “Doorzettingsvermogen.”

Waarom ben jij een Tax Hero? 

“Ik kan mijn klanten goed adviseren omdat ik ze 

echt ken. Die twee zijn voor mij onlosmakelijk met 

elkaar verbonden.”

Wat beteken je voor klanten? 

“Door de ondernemer goed te kennen, voel ik aan 

waar hij of zij met het bedrijf naartoe wil. Ik ben er 

niet alleen voor de onderneming, maar ook voor 

de ondernemer.” 

Wat maakt je anders?
“Dat ik anticipeer op de wensen van de klant en 

signaleer waar mogelijkheden liggen. Ik kom niet 

pas in actie als er een vraag ligt.”

Wat is jouw superkracht? 

“Ik ben erg competitief. In mijn vrije tijd loop ik hard 

en wil ik winnen, de 5 kilometer lopen in 19:30. 

Dat fanatieke neem ik ook mee naar mijn werk.  

Ik wil de beste zijn.”

Wat maakt je scherp? 
“Iedere ochtend neem ik in een half uur het laatste 

fiscale nieuws door. Dan kom ik regelmatig dingen 

tegen die ik meteen kan toepassen.”

Welke zwakte heb je overwon-
nen? 

“Urenverantwoording. Ik werk elke dag voor veel 

verschillende klanten, dus moet ik dat steeds 

noteren. Dat kostte me in het begin veel moeite.”

Heb je stage gelopen? 

“Ja, bij een regionaal advieskantoor in Nijmegen.”

Waar droom je van?
“Dat ik binnen drie jaar een eigen klantenporte-

feuille heb, zodat ik zelfstandig klanten kan advise-

ren. Op termijn hoop ik tax partner worden.”  

Heleen

Heleen’s gouden tip: 
“ Ga altijd 
stagelopen, 
daar leer 
je heel veel 
van! Ook wij 
zitten erop te 
wachten, we 
zullen er altijd 
enthousiast op 
reageren.”

tax heroes
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“Advies  
geven, 

dat leer    je niet op 
de universiteit”

‘Het effect van een komma…’ 

Debbie Cratsborn (22) had niet 

gedacht dat ze een fiscale master zou doen. 

“Wiskunde en economie zijn niet echt mijn 

vakken. Maar de blokcoördinator maakte me 

enthousiast en overtuigde me ervan dat ik na 

mijn bachelor Rechtsgeleerdheid een fiscale 

master moest proberen. En de grotere kans 

op de arbeidsmarkt speelde ook een rol. Er 

zijn te weinig banen voor alle juristen.”

Tijdens haar bachelor liep Debbie stage in 

Aken, bij een samenwerkingsverband van 

regionale overheden. “Nu werk ik één dag per 

week als juridisch medewerker op een advo-

catenkantoor in de regio Heerlen, waardoor ik 

met allerlei rechtsgebieden in aanraking kom.”

Debbie ontdekte in de praktijk al snel wat de 

belangrijkste vaardigheden waren om snel en 

gericht te kunnen bijleren. “Je moet uiteraard 

goed met getallen om kunnen gaan, maar 

berekeningen zijn niet alles. Je hebt analytische 

vaardigheden nodig, je moet wetteksten kunnen 

lezen en analyseren. Wat heeft een komma voor 

effect op de betekenis van een zin, bijvoorbeeld.”

Het verschil tussen opleiding en praktijk is enorm, 

merkte Debbie al snel. “Tijdens je opleiding denk je 

na een behaald tentamen dat je veel hebt geleerd 

en veel weet. Maar als je dan in de praktijk rond-

loopt... Oei! Je weet waar je moet kijken, maar je 

weet nog niet de helft van wat je nodig hebt.”

‘Het voordeel van netwerken’

Arsjad Abdoelrahiman (30) kwam 

bij zijn master Fiscale Economie terecht na een 

HBO-afstudeerstage bij een van de big four 

kantoren. “De studie was vakinhoudelijk wel iets 

zwaarder dan ik had gedacht. Af en toe moest ik 

flink aanpoten. Maar de adviespraktijk had ik al 

een beetje leren kennen.”

“Ik netwerk ook veel: ik ben lid van verschillende 

fiscalistenverenigingen en ben naar een alumni-

borrel en een conferentie geweest, waar ik allerlei 

nuttige contacten heb opgedaan. Bij Loyens & 

Loeff had ik een borrel en binnenkort volg ik een 

masterclass van de Belastingdienst. Ik hoor vaak 

dat je iets moet doen wat je ook leuk vindt. Dat 

komt bij mij goed uit: ik werk nu al bijna vier jaar in 

de praktijk. Drie dagen per week junior belasting-

adviseur zijn is leuk. Wel heb ik tot nu toe vooral 

aangiftes gedaan, terwijl ik me meer wil gaan 

richten op advisering.”

praktijk 
verkenning

OOk Jij WiLT HET: Na JE STuDiE MET EEN FLiNkE VOORSpRONg 

Op JE JaaRgENOTEN JE caRRièRE STaRTEN. DaaROM WiL JE aL 

TijDENS JE OpLEiDiNg DE pRakTijk iN. MaaR HOE? Tax HEROES 

VROEg HET 3 STuDENTEN: DEBBiE uiT MaaSTRicHT, SEBaSTiaaN 

uiT ROTTERDaM EN aRSJaD uiT aMSTERDaM.

“Je moet  
uiteraard  
goed met 
getallen 
om kunnen 
gaan, maar 
berekeningen 
zijn niet alles”

Aan dat laatste was Arsjad tijdens zijn opleiding 

nog nauwelijks aan toe gekomen. “Advies geven, 

dat leer je niet op de universiteit. Je krijgt er veel 

fiscale kennis en vaardigheden. Maar om die 

toe te passen in de praktijk, dat is wel even wat 

anders. Je gaat er niet om met cliënten, je zit er 

niet met mensen aan de telefoon. En een advies 

schrijven, dat moet met een senior.”

Iets anders wat in de praktijk belangrijker blijkt dan 

vooraf gedacht: “Taalvaardigheden, en goede 

sociale en mondelinge vaardigheden – voor een 

slechtnieuwsgesprek bijvoorbeeld.” Verder nog 

iets? “Ja: je moet wel bereid zijn om hard te 

werken.”

richting kiezen

Maastricht

Amsterdam



21

“Met de 
studievereniging 

scheppen we 
mogelijkheden 
om in contact 
te komen met 
toekomstige 
werkgevers”

Sebastiaan Claessen (22) deed een 

bachelor Fiscale Economie en doet nu een be-

stuursjaar als voorzitter van de fiscale studiever-

eniging van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Waarom koos hij voor die studie? “Het goede 

banenperspectief speelde een rol. Daarnaast ben 

ik analytisch aangelegd. En ik wilde contact met 

mensen in mijn werk.”

De praktijk bracht al snel de nodige heldere les-

sen. “Wat ik me van tevoren niet realiseerde is 

hoe belangrijk netwerken is, maar dat heeft in mijn 

geval goed uitgepakt. Bijna iedereen doet een 

stage of werkstudentschap. Met de studievereni-

ging scheppen we mogelijkheden om in contact 

te komen met toekomstige werkgevers, door 

evenementen, kantoorbezoeken en borrels.” 

Zijn rol als voorzitter hielp hem ook bij zijn per-

soonlijke ontwikkeling. “In een rol als deze moet 

je toegankelijk zijn, de leiding kunnen nemen en 

jezelf niet op een voetstuk zetten. Ik heb geleerd 

om van mijn eigen mening af te wijken en van 

anderen te leren.”

‘Voorzitter worden – heel leerzaam!’ 

ROTTERDAM
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8 VRAGEN & ANTWOORDEN  
OVER DE FISCALE STAGE

STAGE

1
2 6

7
8

WIllIAm SHAkESPEARE ZEI HET Al: ‘All THE WORlD’S A 
STAGE’. Om JE ROl OPTImAAl TE kuNNEN SPElEN, mOET JE 
OEFENEN. STAGElOPEN DuS! 

Mag je meer doen dan koffie 

halen?

Zeker! Vaak doen stagiairs − onder 

begeleiding − dezelfde werkzaamhe-

den als een starter in de fiscale prak-

tijk. Je wordt gezien als iedere andere 

medewerker en draait dus volledig 

mee. Ook met de sociale activiteiten, 

vaktechnische meetings en overleg-

gen. Reken maar dat er heel wat op 

je af komt! 

Wat voor klussen krijg je?

De meeste kantoren proberen hun 

stagiairs een zo divers mogelijk 

pakket aan te bieden. Denk aan het 

werken aan aangiftes, het helpen 

van collega’s bij het voorbereiden 

van verzoeken, brieven en adviezen, 

literatuuronderzoek doen, uitzoek-

klussen, het opstellen van fiscaal 

inhoudelijke memo’s en telefonisch 

contact hebben met de Belasting-

dienst en gemeentes. Ook kan het 

zijn dat je mee gaat naar zittingen.

Wat voor klussen krijg je door-

gaans (nog) niet?

Grofweg: alle klussen waar je nog 

niet aan toe bent, gewoon omdat je 

daar (nog) niet de juiste kennis en/

of ervaring voor hebt. Een geruststel-

lend idee. Jouw stageaanbieder heeft 

er immers zelf óók belang bij dat jij 

een goede en leerzame stage hebt. 

let op: vanwege de korte periode 

van slechts twee maanden krijg je als 

stagiair bij de meeste kantoren nog 

niet direct klantcontact.

Wat verwacht zo’n stage-aanbieder 

van je?

Dat je laat zien dat je wilt leren. En dat 

je tot nu toe tijdens de opleiding hebt 

opgelet, uiteraard. Niemand zal er 

raar van opkijken als je iets nog niet 

weet. Dus fouten maken mag, en vra-

gen stellen móet. Pak alles aan, wees 

sociaal en integreer in de groep.

Hoeveel stages moet je lopen?

Het is raadzaam om ten minste twee 

stages te lopen, zodat je een goed 

beeld krijgt welk kantoor bij je past. 

Er zijn een hoop verschillende soorten 

kantoren, met ieder zijn eigen soort 

werkzaamheden en bedrijfscultuur. 

Veel kantoren hebben het hele jaar 

ruimte voor stagiairs, dus je kunt er 

vaak twee of drie na elkaar plannen.

Waar vind je een goede stage-

plaats?

kijk op de websites van de kantoren 

en van de studieverenigingen.

Tijdens een fiscale stage leer je het 
vak in de ‘echte wereld’. Je snuffelt 
korte tijd aan een bedrijf en/of een 
specialisme, vergroot je netwerk en 
ontdekt waar jouw hart ligt.

snuffelen aan de praktijk

Hoe lang duurt een stage?

meestal twee maanden, fulltime. Bij 

sommige (grotere) kantoren heb je 

een sectiewissel na 1 maand, zodat je 

twee afdelingen ziet tijdens je stage.

Hoeveel kennis en/of ervaring moet 

je al hebben?

Je moet de fiscale hoofdvakken, 

zoals inkomstenbelasting en ven-

nootschapsbelasting, hebben gehad. 

De meeste studenten lopen stage in 

het laatste jaar van hun bachelor, of 

tijdens de master. 
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Bijna klaar met je studie? In de praktijk gaat het 
leren gewoon door! Drie ex-studenten die uit het 
juiste fiscale hout gesneden zijn over de noodzaak 
van ‘blijven groeien’ en ‘schaven aan je talent’.

leren programmeren
Wat is jouw talent?

“Een intrinsieke interesse in echt alles. Voor mijn 
specialisatie, Transfer Pricing, is het belangrijk 
dat je bekend bent met de industrie van de klant. 
Daarnaast ben ik zeer geïnteresseerd in de 
ontwikkelingen op het gebied van IT. Aangezien 
de fiscale praktijk lichtjaren achterloopt op wat 
tegenwoordig mogelijk is, ben je snel specialist als 
je enige affiniteit hebt met tax technology.”

Hoe wist je dat fiscaliteit iets voor jou was? 

“Het puzzelen met woorden en cijfers om anderen 
te overtuigen, sprak me eerst aan. Later in de 
studie vond ik de politieke discussies achter 
nationale en internationale fiscale wetgeving ook 
zeer interessant.”

Hoe belangrijk is jouw talent voor je klan-

ten? 

“Door mijn brede interesse kan ik inhoudelijk het 
gesprek aangaan met de klant en een onderbouwd 

verhaal communiceren richting de belastingdien-
sten. Daarnaast probeer ik op het gebied van tax 
technology applicaties te bedenken die klanten 
kunnen ondersteunen.”

Is het hard werken?

“Hoeveel uur ik werk, heb ik eigenlijk nooit echt 
bijgehouden. Wel meer dan 40. Maar een privéle-
ven is goed mogelijk hoor... In de weekends werk 
ik in principe niet.” 

Wat wil je verder ontwikkelen? 

“Het liefst wil ik leren programmeren, aangezien 
ik nu nog te afhankelijk ben van andere partijen 
tijdens de ontwikkeling van applicaties.” 

Adriaan Bijleveld 
(27) , Bachelor 
Fiscaal Recht, 
Master Internationaal 
en Europees 
Belastingrecht. 
Werkt bij Grant 
Thornton 
Amsterdam voor 
multinationals, met 
name in technologie

Doehetzelftip: 
“De overlap tussen 
techniek en fiscaliteit 
wordt steeds groter. 
Grijp dus tijdens je 
studie de kans om 
technische bijvak-
ken naast je fiscale 
studie te kiezen. Als 
je eenmaal werkt, 
is er amper tijd om 
deze kennis alsnog 
op te doen.”

het juiste hout
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netwerk uitbreidenmeer leiderschap
Wat is jouw talent?

“Ik ben gespecialiseerd in Transfer Pricing. 
Multinationals ondersteun ik met het fiscaal juist 
verdelen van hun winst of verlies over verschil-
lende landen.”
 
Hoe wist je dat dat iets voor jou was?

“Tijdens mijn studie. Het economische aspect 
vond ik leuker dan het rechtenaspect. En Transfer 
Pricing is met afstand het meest economische wat 
je met een fiscale studie kunt doen.”
 
Waar heb je het geleerd?

“Vooral in de praktijk. Het is deels logisch naden-
ken, deels leren van collega’s. Bij Quantera Global 
wordt iedereen vanaf de eerste dag volledig 
betrokken bij projecten. Zo krijg je ook geleidelijk, 
naar kunnen, steeds meer verantwoordelijkheid 
in een veilige omgeving waardoor je je snel en op 
een prettige manier ontwikkelt.”

Wat is jouw talent?

“Ik ben proactief, mensgericht en heb een enorme 
drive om te excelleren. Als kind al wilde ik altijd 
winnen. In je loopbaan geeft ‘de beste willen zijn’ 
intrinsieke motivatie. Op de middelbare school 
was het niet cool om de hoogste cijfers te halen. 
Pas op de universiteit merkte ik wat ik in mijn 
mars had. Hoge cijfers halen stimuleerde me.”

Is die houding aangeboren of aangeleerd?

“Talenten zijn aangeboren, maar je kunt ze verder 
ontwikkelen. Dat heb ik gedaan door hard te 
werken, door te focussen op mijn krachten en 
open te staan voor feedback. Je inzet bepaalt hoe 
goed je wordt.”

Hoe belangrijk is jouw talent voor je klan-

ten?

“Voor mijn ‘klanten’ - belastingplichtigen en 
collega’s - is het essentieel dat ik het beste aflever 

Hoe belangrijk is jouw talent voor je klan-

ten? 

“Ik bewaar het overzicht dankzij specialistische 
kennis die met name bij de kleinere klanten 
ontbreekt. Ik adviseer over een fiscaal logische 
inrichting van het bedrijf, beperk de risico’s en 
geef de klant de controle terug.” 

Is het hard werken?

“42 à 46 uur. Er is meer dan genoeg ruimte voor 
een privéleven.”

Wat wil je verder ontwikkelen?

“Sinds een paar maanden ben ik manager. Maar 
doordat ik nog jong ben, heb ik niet altijd zomaar 
direct contact met de beslissers. Daarom wil ik 
mijn netwerk verder uitbreiden.”

wat ik kan. Dat ik goed onderzoek doe, heel 
secuur ben en goede adviesnotities en processtuk-
ken schrijf.”

Is het hard werken?

“De combinatie van leren en werken in dit trai-
neeship is uitdagend, maar verdraagt geen 9-tot-5 
mentaliteit. Gemiddeld werk ik 45 tot 50 uur per 
week.” 

Wat zou je extra willen ontwikkelen?

“Mijn leiderschapsvaardigheden, zoals het creëren 
van draagvlak en het motiveren van mede-
werkers. Dat hoop ik binnenkort te leren op de 
businessschool INSEAD in Fontainebleau. Op de 
universiteit leer je dat niet, maar ik denk het later 
wel nodig te hebben.”

Maikel 
Verhoeven 
(28), Bachelor en 
Master Fiscale 
Economie. Werkt 
nu bij Quantera 
Global in Eindhoven 
voor multinationals, 
van ‘kleine’ met 
circa € 50 miljoen 
omzet tot grote 
beursgenoteerde. 

Ashley Battle 
(27), Master 
Belastingrecht met 
specialisatie Directe 
Belastingen en 
International and 
European Tax Law. 
Werkt nu bij de 
Belastingdienst als 
Tax Talent Trainee.

Doehetzelftip: 
“Doe contacten en 
sociale vaardighe-
den op tijdens je 
studie, bijvoorbeeld 
door in commissies 
van je studievereni-
ging te gaan of een 
werkstudentschap 
te doen.”

Doehetzelftip: 
“Doe vanaf het 
begin van je studie 
vakspecifieke 
werkervaring op. 
Bij bijvoorbeeld 
een rechtswinkel, 
advieskantoor of 
de Belastingdienst. 
Zo vergroot je je 
sociale vaardighe-
den, je organisa-
tiesensitiviteit en je 
netwerk. Daar heb 
je je hele loopbaan 
profijt van.”

het juiste hout
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toplocatie
HET Vak VaN FiScaaL JuRiST kENT VEEL SpEciaLiSMEN, ELk 
MET ZijN EigEN HOT iTEMS. ZOaLS ‘NEDERLaND iNVESTERiNgS-
LaND’. BaRtjan ZoEtMuldER, HaRDcORE ExpERT Op DiT 
THEMa, gEEFT JE EEN kORTE RONDLEiDiNg.

Niet te streng
“Misbruik van toegang tot belastingverdragen, 

door een vennootschap op te richten zonder 

reële economische activiteit, zal nog verder 

worden voorkomen door verschillende internati-

onale initiatieven zoals BEPS en ATAD. Niet alle 

landen zijn daar blij mee. Er is al een VN-rapport 

waaruit blijkt dat ontwikkelingslanden waarschu-

wen tegen al te strenge anti-misbruikregelingen. 

Want het gaat per saldo om een afweging van 

1 euro ontweken belasting, tegenover 7 euro 

inkomen uit wel gedane investeringen.”

“Als je bezig bent met de advisering moet je je 

ook afvragen: waarom zit die vennootschap in 

Nederland? Door BEPS zullen substance-arme 

vennootschappen er tussenuit vallen: ze zullen 

moeten accepteren dat ze extra belasting beta-

len of het werk hier moeten gaan doen.” 

Trots
“De onrust over belastingontwijking schept werk 

voor fiscalisten, maar als bedrijven hier mensen 

weghalen is er weer minder werk voor iedereen. 

In de jaren tachtig en negentig had belasting-

ontwijking nauwelijks een negatieve bijklank. In 

de 23 jaar dat ik werk, heb ik de wereld enorm 

zien veranderen. Maar ik ben er trots op dat 

ik een heleboel bedrijven heb geholpen om 

de vleugels uit te slaan over de hele wereld. 

Succesvolle bedrijven bijstaan bij internationale 

activiteiten, dat is mijn passie.”

Naam: 
mr. Bartjan Zoet-
mulder
Leeftijd:
47
Opleiding:
Fiscaal Recht, 
Groningen
Kantoor:
loyens & loeff
Functie:
Tax Partner, 
tevens voorzitter 
van de NOB kern-
groep ‘Nederland 
Investeringsland’
Wapenfeit:
“mede door com-
mentaar van de 
NOB is voorkomen 
dat belangrijke 
onderdelen van 
de Nederlandse 
deelnemingsvrij-
stelling door ATAD 
van de Eu zouden 
verdwijnen.”

hardcore

“Na de universiteit hou je 
de fiscale ontwikkelingen 
dagelijks bij voor klan-
ten. Doe de details op door 
praktijkervaring.”
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“Nederland is een klein land met een groot 

buitenland. We hebben tegen de honderd 

verdragen die dubbele belastingheffing moeten 

voorkomen. Dat zou anders een stevige han-

delsbelemmering vormen. Fiscaliteit is een van 

de belangrijke factoren bij de vestigingskeuze 

van een multinational, naast bereikbaarheid, 

arbeidsmarkt, leefbaarheid en dergelijke. Een 

gunstig fiscaal vestigingsklimaat helpt je als land 

op de shortlist te blijven. Buitenlandse inves-

teerders zijn voor de Nederlandse economie 

van levensbelang. Amerikaanse en Europese 

bedrijven zorgen hier ieder voor een half miljoen 

banen.”
#1 advies
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rechtzetten
WEiNig STuDENTEN BELaSTiNgREcHT DROMEN OVER ‘FORMEEL 
BELaSTiNgREcHT’. MaaR JE BENT WEL ORigiNEEL BEZig, WEET 
SupERSpEciaLiST WEndy nEnt. “EN MET ééN TELEFOONTJE 
kuN JE EEN kLaNT SOMS aL EEN HaLF MiLJOEN BESpaREN.”

Een half miljoen,  
met één telefoontje? 
 “Een collega belde me dat de inspecteur bij een 

klant van ons kantoor over 12 jaar wilde gaan 

navorderen, mét hoge boetes. Of ik kon helpen 

met een advies over matiging? Al pratend kwam 

ik erachter dat de Belastingdienst twee keer ruim 

een half jaar had stilgezeten. Dat is in strijd met 

het ‘voortvarendheidsvereiste’, waardoor er niet 

over 12, maar over slechts 5 jaar mocht worden 

nagevorderd. Dat telefoontje leverde binnen vijf 

minuten voor de klant een besparing op van bijna 

4,5 ton.”

Naam: 
mr. Wendy Nent
Leeftijd:
43
Opleiding:
Fiscaal Recht, Tilburg
Kantoor:
BDO Tilburg
Functie:
Specialist formeel 
belastingrecht, fiscale 
procesvoering en in-
vordering; manager 
belastingadvies Bu-
reau Vaktechniek
Wapenfeit:
“Eén telefoontje 
leidde tot een bespa-
ring van bijna een half 
miljoen.”

“Kies altijd je eigen pad 
en ga op zoek naar wat je 
echt leuk vindt. Doe des-
noods eerst tien andere 
dingen, totdat je vindt 
wat écht bij je past.”
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#1 advies

Analytisch vermogen
“Voor formeel belastingrecht moet je een tik heb-

ben. In ieder geval een goed analytisch vermogen. 

Je moet het talent hebben om dit vakgebied leuk 

te vinden. Dan word je er vanzelf goed in, kun je 

het praktisch maken en ook enthousiast brengen. 

Het lijkt van buitenaf soms saai en niet erg sexy, 

maar ik vind het technische gewoon enorm inte-

ressant. Vanuit de techniek help ik mijn collega’s 

en onze klanten – als een superspecialist. En voor 

een klant in de rechtszaal staan is ook heel leuk.”

“Ik wilde iets anders doen dan de grote massa. 

De Belastingdienst kwam op mijn pad, daar heb 

ik elf jaar gewerkt. Ik kon er niet doorgroeien. Een 

collega vroeg of formeel belastingrecht iets voor 

mij zou zijn. Ik moest eerst lachen, maar nu doe ik 

het alweer bijna veertien jaar, met veel plezier.”

Altijd leren
“Je leert het vooral in de praktijk. Tijdens mijn 

studie aan de HEAO was ik te jong om echt goed 

te begrijpen wat ik leerde. Op de universiteit, 

naast het dagelijkse werk, ging het pas echt 

goed. En daarna blijf je altijd leren: seminars, elk 

weekend vakliteratuur, onderwijs geven, opinies 

schrijven in een vakblad. Ik heb net weer een 

artikel ingediend.”

hardcore
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 de zaak

miljoen
“EuROpEES BELaSTiNgREcHT iS VOOR Mij ééN VaN DE MEEST uiTDa-
gENDE VORMEN VaN HET BELaSTiNgREcHT”, ZEgT ERWin nijkEutER, 
DiE aLS aDViSEuR BETROkkEN WaS Bij DE SpRaakMakENDE ‘Zaak 
MiLJOEN’. “NaTiONaaL FiScaaL REcHT, EuROpEES REcHT EN  
VERDRagENREcHT ScHuREN LaNgS ELkaaR.”

“Door prejudiciële vragen van de Hoge Raad 

kwamen we terecht bij het Hof van Justitie. Dat 

was voor mij een van de hoogtepunten uit mijn 

carrière: ik vond het ontzettend leuk om naar het 

Hof te gaan, want zo vaak krijg je daar niet de 

mogelijkheid voor als adviseur.”

In het arrest Miljoen is het HvJ uitgebreid ingegaan 

op de wijze waarop er Europeesrechtelijk vergele-

ken moet worden. Dit is voor de wetgever ook de 

aanleiding geweest om in het Belastingplan 2017 

de Nederlandse belastingwetgeving te wijzigen. 

Ook is het arrest recentelijk nog aanleiding ge-

weest voor de Hoge Raad om alsnog prejudiciële 

vragen te stellen over de fiscale vergelijking van 

beleggingsfondsen. 

Naam: 
mr. dr. Erwin Nijkeuter
Leeftijd:
41
Opleiding:
Fiscaal Recht, leiden
Kantoor:
meijburg & Co
Functie:
Partner
Wapenfeit:
“Adviseur in de zaak 
miljoen (HvJ) over 
belastingheffing van 
grensoverschrijdend 
dividend.”

“Voor een fiscalist zijn 
analytisch vermogen en 
vaktechnische kennis erg 
belangrijk, evenals door-
zettingsvermogen.”
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“Mijn interesse voor Europees belastingrecht 

werd vooral aangewakkerd door deelname aan 

de postmaster Europese Fiscale Studies van de 

Erasmus Universiteit. Toen ik deelnam aan deze 

postmaster in 2004 werd er met name ingegaan 

op de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Te-

genwoordig is ook de Europese Commissie veel 

actiever met initiatieven voor richtlijnen. Dat maakt 

het Europese (fiscale) recht erg interessant.”

Naar het Hof
De zaak Miljoen gaat over de vraag of de heffing 

van Nederlandse dividendbelasting van buiten-

landse beleggers, zoals de heer Miljoen, in strijd 

is met Europees recht. Dit, omdat Nederlandse 

beleggers effectief geen dividendbelasting, maar 

box 3 belasting betalen over hun aandelen. Een 

principiële zaak, met name omdat aan de orde 

komt of en hoe je de belastingdruk van een 

buitenlandse belegger met een binnenlandse 

belegger kunt vergelijken.   

#1 advies

Hoewel de procedure voor de heer Miljoen niet 

heeft geleid tot een teruggave van dividendbelas-

ting, is de zaak voor de rechtsvorming wel erg van 

belang geweest. 

Duik in geschiedenis
“Het fiscale vak vereist dat je veel praktijkervaring 

opdoet. Maar je moet ook bereid zijn om je af 

en toe eens goed in een onderwerp te verdie-

pen. Voor mijn promotieonderzoek ben ik in de 

geschiedenis van de belastingheffing van 

vennootschappen en dividend gedoken. 

Hoe is het Nederlandse stelsel ontstaan 

en gegroeid? Als je dat weet, begrijp 

je de toepassingen en uitzonderingen 

veel beter.”

hardcore
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play hard

let op
ontdek jij op de komende 

pagina’s je volgende 
werkgever?

Jij verdient niet zomaar een koffie, jij verdient het om te 
genieten van het allerbeste uit meer dan drieduizend 

jaar koffiecultuur. Dat is nu samengebald in deze Saeco 
GranBaristo Avanti: een volautomatische espressoma-
chine met achttien verschillende koffievarianten, die je 
eenvoudig bedient vanaf je tablet of je smartphone. 

Je persoonlijke keuze (of die van je partner of 
gasten) leg je vast in een app, waarna je met 

één druk op de knop de perfecte at-
tente gastheer of –vrouw bent. 

Uiteraard inclusief
geïntegreerde melkkan en –opschuimer voor een perfecte cappuccino.  saeco.nl
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Als starter kies je bewust voor de top van de advocatuur, het notariaat en de belastingadvies-
praktijk. Jouw frisse blik geeft de cliënt vaak een andere kijk op de zaak en je vecht graag voor 
jouw ideeën. Je hebt een uitgesproken mening, ook als het spannend wordt. Je houdt van aan-
pakken, no-nonsense en een steile leercurve. Sta je op scherp? Bel met Thaira: 088-253 53 86 of 
mail naar recruitment@akd.nl.

AMSTERDAM BREDA EINDHOVEN ROTTERDAM BRUSSEL LUXEMBURG

Kijk op werkenbijakd.nl

Jij wordt niet snel ergens stil van.

www.bakermckenzie.com

Start Your Career
De Eerste Stap

www.werkenbijbaker.nl

Wij vinden het belangrijk dat je je bij ons thuis 
voelt, je aangetrokken voelt tot onze stijl en 
manier van werken. Wil je met ons in gesprek? 
Dan maken we daar graag tijd voor.

Breng een bezoek aan onze website en schrijf je 
in voor één van onze activiteiten. We kijken er 
naar uit je te ontmoeten! 

Werken op topniveau, terwijl je ondertussen zeeën van vrije tijd hebt is een onmogelijke 
combinatie. Wie bij een toonaangevend advocatenkantoor werkt, investeert in zichzelf. En 
daarvoor moet je keuzes maken. Dat wil niet zeggen dat je dan geen sociaal leven meer 
hebt. We zouden haast zeggen: integendeel. Je ontmoet bij ons bijzondere mensen en je 
begeeft je in een interessante wereld. Na een enerverende dag bij Baker McKenzie is de 
ontspanning des te groter en verdiend.

Baker McKenzie is altijd op zoek naar nieuw talent.
Bij ons ligt de lat hoog. Als veelbelovend advocaat,  
kandidaat-notaris of fiscalist start je bij Baker McKenzie 
in een van onze gespecialiseerde praktijkgroepen. 
Je werkt direct aan belangrijke, vaak internationale 
dossiers. En je hebt veel contact met cliënten. Op 
deze manier bouw je in no time ervaring op.

Wij bieden studenten verschillende mogelijkheden 
om kennis te maken met ons kantoor, de praktijk, 
onze mensen en de sfeer aan de Amsterdamse 
Zuidas. Zo kun je natuurlijk bij ons student-stage 
lopen, maar ook kun je een bezoek brengen met je 
studievereniging. 

The Baker Sessions 
Eén van onze vaste activiteiten zijn The Baker Sessions. 
Samen met anderen ga je aan de slag met realistische  
business cases. Bijzondere zaken waarvoor je naast  
juridische knowhow, óók gezond verstand nodig hebt 
én commercial sense. De courses worden vanuit een  
praktijkgroep georganiseerd.

Investeren in ontwikkeling 
Niet alleen je vaktechnische ontwikkeling, maar ook 
persoonlijke en commerciële skills plus zaken als leiderschap 
zijn belangrijk voor een goede advocaat. Hiervoor heeft  
Baker McKenzie een eigen opleidings-programma: The 
Baker Academy. Het resultaat is dat je  een allround 
professional wordt, die ook buiten het wetboek denkt. 



Samen creëren we 
nieuwe 
perspectieven

nieuwe
perspectieven

In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe spelregels geven een 

boost aan zakelijk en commercieel werken. Om succesvol te blijven ondernemen, moeten 

onze klanten ook vernieuwen. Met een open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor 

hen liggen. Wij helpen onze klanten om met een frisse blik naar hun business te kijken.  

We willen dus nieuwe perspectieven bieden. Dat kan alleen door sterke relaties met onze 

klanten op te bouwen. Als BDO’er kijk je daarom over de grenzen van je vak- en branchekennis. 

Je maakt gebruik van al je expertise en talenten en komt zo samen tot nieuwe inzichten en 

nieuwe kansen. We zijn voortdurend op zoek naar jonge fiscalisten met ambitie. Starters en 

werkstudenten die invulling willen geven aan hun ambitie op de specifieke BDO manier: 

persoonlijk, met passie, professioneel en pragmatisch. Wij scheppen alle randvoorwaarden 

om jouw carrière vorm te geven. Samen creëren we nieuwe perspectieven. 

 
Meer informatie vind je op werkenbijbdo.nl

Anderen zien 24/7 bereikbaar, 
jij ziet een gezonde balans

Kijk op werkenbijcrop.nl

Zie jij ook meer in cijfers?

Dan is werken bij CROP iets voor jou. Natuurlijk zijn cijfers de essentie van het vak 

als belastingadviseur. Maar door aandacht voor het verhaal achter de cijfers,  

helpen we organisaties op weg en maken we ondernemen pas echt mogelijk.

Werken bij CROP. Jij ziet meer in cijfers
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Goeie 
vraag.

Waar zit 
de grens 
aan mijn 

groei?

Bij Grant Thornton krijgen we elke dag goeie vragen. Vragen die ons 
uitdagen het beste uit onszelf te halen. Bijvoorbeeld door aan de slag 
te gaan met een adviesvraag die je ontvangt van een collega uit 
ons internationale netwerk. Op die manier krijg je de grenzeloze 
bewegingsruimte om te groeien naar de positie die bij je past. 

Heb jij een goeie vraag over je carrière bij Grant Thornton? 
Kijk voor meer informatie op www.carrierebijgt.nl/goeievraag

Accountancy     ·     Belastingen     ·     Advies

JOUW CARRIÈRE BEGINT
IN ONS POP-UP CAFÉ

Café Jong Hout. Iedere maand op een andere bijzondere hotspot. Ben je benieuwd naar onze prak-tijkgroepen, wil je antwoord krijgen op al je vragen of werken aan je soft skills? Onder het genot van goede koffie maak je informeel kennis met ons kantoor, onze mensen en de no-nonsense cultuur. Mis het niet! Studeer jij Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht, Fiscaal Recht of Fiscale Economie en wil je weten waar we de volgende keer zijn? Ga voor data & locaties en het volledige programma naar cafejonghout.nl 

Goede koffie met exclusieve insights over de topadvocatuur.



Als je een goede student 
Nederlands recht, notarieel 
recht, fiscaal recht of fiscale 
economie bent, ken je Loyens & 
Loeff. En weet je dat we al jaren 
tot de top behoren. Het enige 
waar je deze advertentie dan dus 
voor nodig zou kunnen hebben, 
is ons webadres zodat je je kunt 
aanmelden. Bij deze: 
www.loyensloeffacademy.nl

De studenten die wij zoeken, 
laten zich niet overtuigen 
door een advertentie.

ACADEMY

 



Je wilt fi scaal jurist worden. Je bent weliswaar bijna klaar met 
je studie, maar nog lang niet uitgeleerd. Dat komt goed uit. PwC 
heeft volop dynamische startersfuncties in jouw vakgebied. Je 
hebt toegang tot een wereldwijd netwerk en deelt je kennis, ideeën 
en vragen met de beste professionals uit je vakgebied. Je werkt in 
multidisciplinaire teams met collega’s die elkaar inspireren. Ook 
daarom vind je bij PwC veel mensen met verschillende opleidingen 
en culturele achtergronden.

Een wereld vol kansen
Jouw carrière is wat het is: van jou. Jij bepaalt, wij bieden je de 
kansen. Op uitdagend werk dat er toe doet. Om het maximale 
uit jezelf te halen. Om mee te bouwen aan vertrouwen in de 
maatschappij en een bijdrage te leveren aan het oplossen van 
belangrijke problemen. Je wordt intensief begeleid en er is volop 
ruimte voor jouw ambitie en persoonlijke keuzes. We bieden 
afwisselende werkzaamheden bij vooraanstaande klanten. 

Verras jezelf en je klanten
Om onze klanten te verrassen, blijven we zoeken naar nieuwe 
invalshoeken. Want alleen door onszelf uit te dagen, komen 
we tot de beste oplossingen op het gebied van belasting- en 
pensioenadvisering, actuariaat en daaraan gerelateerde HR-
diensten. Daarom helpen we je graag verder bij het ontdekken van 
je sterke punten. Met coaching, inspirerende collega’s, opleidingen 
en de mogelijkheid te switchen tussen sectoren en vestigingen. Of 
je gaat een korte of langere periode naar het buitenland. Als het 
om jouw ontwikkeling gaat, kent PwC geen grenzen. Kijk voor 
evenementen, stages, werkstudentschappen en vacatures op 
www.werkenbijpwc.nl.

PwC is een netwerk 
van firma’s in 157 
landen met meer dan 
223.000 mensen, 
waarvan ruim 4.700 
in Nederland. Wij zien 
het als onze taak om 
kwaliteit te leveren 
op het gebied van 
assurance-, 
belasting- en 
advies diensten. 

Ook dat is #werkenbijpwc

Alle ruimte om het 
beste uit jezelf te halen

The opportunity of a lifetime

© 2017 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 3412089) Alle rechten voorbehouden.

PwC RC Adv. NOB 150x220.indd   1 16-02-17   11:55

 Niet iedereen heeft het: twee goed ontwikkelde hersenhelften. Waardoor je kunt inspireren en analyseren. Bij Mazars vinden we die combinatie belangrijk. Onze accountants en belastingadviseurs zijn thuis in complexe financiële regelgeving maar kunnen ook 

buiten de kaders denken. Ze informeren klanten niet alleen, maar inspireren ook. Spreekt dit je aan? Zet je kennis dan om in kansen en neem contact op met   de recruiters   bij Mazars, via   088 277 15 50  . Of kijk op mazars.nl. Mazars. Verandert kennis in kansen 

www.mazars.nl

INSPIREREN 
EN 
ANALYSEREN

id7_Mazars_3072717_005.indd   1

12-4-2017   15:03:55



WE ARE HIRING 
PEOPLE WHO 

(Bijna) afgestudeerd in Fiscaal Recht  
of Fiscale Economie?  

Dare to stand out. Ga aan de slag  
als Transfer Pricing analyst.

www.quanteraglobal.nl/vacatures

Bij Quantera Global zoeken we geen standaard  
fiscalisten. Geen mensen die opgaan in de massa.  
Maar ondernemende starters die met ons de wereld  
van Transfer Pricing willen veroveren en verbeteren.
 
Wil je een leercurve die steiler is dan ooit? Bij ons sta  
je direct met beide benen in de prak tijk. Je excelleert 
met jouw kwaliteiten in een team dat elke dag voor  
het beste resultaat gaat. In een unieke sfeer, mét een 
flinke dosis humor.

Quantera_advertentie_185x240.indd   1 22-02-17   11:36

RSM Netherlands B.V. is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

We’re up to speed,
so you can go full 
speed.

Experience the power of
being understood.

Experience RSM.

rsmnl.com

Alkmaar, Amsterdam, Eindhoven, Haarlem, Heerlen, 
Maastricht, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Venlo.



danK
 aan alle sponsoren

Als fiscalist bij Visser & Visser werk je voor een uitdagende 

en afwisselende cliëntportefeuille, van het (grotere) MKB tot 

internationale bedrijven. Je adviseert klanten actief over hun 

financiële planning en lost fiscale vraagstukken op. 

Het is vanzelfsprekend dat we kwaliteit belangrijk vinden. 

We waarborgen onze kwaliteit door regelmatig taxmeetings 

te organiseren en als team van specialisten actief met elkaar 

op te trekken. Met maar één doel: van ondernemers betere 

ondernemers maken. 

Visser & Visser is een NOB-kantoor dat met ruim 250 

professionals haar financiële en fiscale kennis inzet om 

ondernemers en bedrijven succesvoller te maken. 

Past dit bij jouw ambitie? Dan maken we graag kennis met je!

Nu we toch 
als fiscalisten
onder elkaar zijn...

Wat is jouw ambitie?

11
Het aantal vestigingen 
waar Visser & Visser 
vanuit werkzaam is. 
Altijd bij jou in de buurt!

     Kijk voor actuele vacatures op www.visser-visser.nl

Advertentie150x220.indd   1
14-02-17   14:43
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zo kom je nog eens 
ergens 
“Vorig jaar ben ik voor mijn werk zelfs nog in 

Bhutan geweest. Dat is een klein koninkrijk bij 

Nepal en Tibet in de Himalaya. Het maakt een 

snelle economische ontwikkeling door en men 

overweegt er een btw-systeem in te voeren. Daar 

wisten ze niets van en zo kwam de vraag uitein-

delijk bij ons. We zijn erheen geweest, en mensen 

uit Bhutan zijn ook twee weken hier geweest, voor 

een cursus over grondbeginselen van de btw en 

invoering van zo’n heffing. Dat was een enorm 

leerzame ervaring, want die vertaalslag dwingt je 

om al je vanzelfsprekende kennis tegen het licht te 

houden. Wat is btw nou eigenlijk, hoe werkt het? 

Daardoor kun je de ‘vreemde vragen’ die je soms 

krijgt veel beter beantwoorden.”

“Ook de actualiteit moet je in ons vak goed bijhou-

den. De btw-regelgeving is continu in beweging. 

De basis wordt gegeven door EU-richtlijnen, en 

de uitspraken van het Hof van Justitie zorgen er-

voor dat in alle EU-lidstaten bijvoorbeeld hetzelfde 

ondernemersbegrip wordt gehanteerd. Maar het 

BELaSTiNgREcHT Saai? NO WaY! JE kuNT ERMEE NaaR DE HiMaLaYa, 
gELDSTROMEN VaN TERRORiSTEN ONTRaFELEN, OF aaN DE WiEg STaaN 
VaN NiEuWE gELDSYSTEMEN ZOaLS DE BiTcOiN. OF aLLE DRiE – ZOaLS 
‘FiScaLE ONTDEkkiNgSREiZigER’ REdMaR WolF. 

aantal arresten van het Hof neemt toe, en ook 

nationaal verandert de regelgeving voortdurend. 

Dat moet je bijhouden. De hele beroepsgroep is 

daarvan doordrongen. Als je dat niet doet, kun je 

wel ophouden met adviseren.”

Carrouselfraude ontrafelen
“Ook de theorie kan de praktijkontwikkeling hel-

pen, het is goed om fundamenteel na te denken 

over de btw. Ik kwam op het idee een proefschrift 

te schrijven over carrouselfraude, omdat ik in de 

praktijk werd geconfronteerd met concurrenten 

van cliënten die fraudeerden met btw. Mede door 

dit onderzoek kwam de grootschalige fraude van 

emissierechten aan het licht.

Bij Zembla
“Carrouselfraude houdt in dat je met oneindig 

ingewikkelde en snelle handelsstromen uit het 

zicht van de fiscus probeert te blijven, terwijl je de 

verschuldigde btw gewoon niet betaalt. Het is een 

onderwerp waarmee je niet direct cliënten binnen-

haalt, en het leek ook binnen een paar jaar voorbij 

te zijn. Maar het is nog altijd actueel. Onlangs 

was ik nog even in het tv-programma Zembla, 

over financiering van jihadisme door middel van 

carrouselfraude.” 

Is bitcoin geld?
“Over bitcoins kregen we een vraag uit de praktijk: 

is het nou geld of is het betaling in natura, als je 

de bakker ermee betaalt? In het laatste geval is 

het niks, althans voor de fiscus, qua btw. We or-

ganiseerden er een congres over. Kort erna kwam 

het Hof van Justitie met een duidelijk antwoord, 

toen wist men het pas zeker: voor de btw is het 

geld.”  

THE EXPERT
Naam: Redmar Wolf   //   Leeftijd: 50   //   Opleiding: Nederlands recht, 
utrecht; Fiscaal Recht, uvA; promotie op Carrouselfraude, Groningen   
//   Kantoor: advocaat en belastingadviseur bij Baker & mckenzie; 
raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-leeuwarden   //   Cliënten: 
e-commerce ondernemingen, financiële dienstverleners, vastgoedontwikkelaars 
-en beleggers   //   Wapenfeit: adviseerde koninkrijk Bhutan over invoering btw-
systeem.

hardcore

‘Fiscaal op avontuur’ met Redmar Wolf

“Doe altijd dingen 
naast je studie: een 
bijbaan, in een bestuur, 
sport en muziek – dat 
versterkt je sociale 
vaardigheden”

#1 ADVIES: 
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bespreek het met uw
vrouw

“Bij internationale estate planning ben je bezig met 

de overdracht van vermogen binnen en buiten 

families. Ruim de helft van mijn werk is grens-

overschrijdend. Het is daarom handig dat ik mijn 

talen spreek. Ik heb Slavische talen en literatuur 

gestudeerd en was tolk en vertaler, maar heb 

me omgeschoold omdat daarin nauwelijks werk 

was te vinden. Toch voel ik me in zekere zin nog 

steeds tolk: ik moet begrip tot stand brengen en 

helder zijn.” 

Puzzels
“Op de universiteit krijg je een goede theoretische 

basis voor dit werk, dat bestaat uit een combinatie 

van verschillende rechtsgebieden: huwelijksver-

mogensrecht, erfrecht, fiscaal recht en internatio-

naal privaatrecht. Het vak zelf leer je in de praktijk. 

Ik schreef een scriptie over de Anglo-Amerikaanse 

trust en later een proefschrift daarover, ik ben 

ook op Harvard geweest. Als je erover publiceert 

denken de mensen: hij weet er wel wat van. Dan 

komen klanten, soms ook met andere adviseurs, 

daar praat je dan mee en zo komt je leerzame 

proces op gang. En dan moet je iedere dag bij-

blijven, want het recht verandert voortdurend.”

Scherpe kantjes
“Het werk bestaat soms uit moeilijke puzzels, want 

de systemen sluiten wereldwijd helemaal niet op 

elkaar aan. Het Hof van Justitie slijpt in de EU de 

scherpe kantjes van de verschillen af, maar er is 

geen harmonisering van de erf- en schenkbelas-

ting. Dan heb je het probleem van dubbele hef-

fingen, maar soms biedt het ook mogelijkheden. 

Want als er met geen enkel nationaal belasting-

systeem een aanknopingspunt is, betaal je ner-

gens belasting. Er zijn wel voorstellen gedaan om 

barrières weg te werken, maar staten vinden die 

OM aLS FiScaLiST DE TOp TE BEREikEN, MOET JE BLOEDFaNaTiEk ZiJN. 
ZELFS aLS HET gaaT OM SOFTE WaaRDEN EN SOciaLE VaaRDigHEDEN. 
WaNT uiTEiNDELiJk iS HET MENSENWERk, EN DaT VRaagT OM 
‘HaRDcORE EMpaTHiE’, BETOOgT FRans sonnEvEldt. 

niet erg interessant want het levert weinig geld op. 

Terwijl het voor burgers keihard kan aankomen.”

 

Ingrijpende momenten
“Het boeiende van dit werk is dat je mensen ont-

moet op ingrijpende momenten in hun leven.  

De 3 D’s worden vaak genoemd: death, debts, 

divorce. Dat klinkt dramatisch, maar het kunnen 

ook mooie momenten zijn. Daar moet je mee 

om kunnen gaan, je moet empathisch zijn. Het 

is altijd maatwerk en het gaat ook niet alleen om 

juridische keuzes. Je adviseert ook over andere 

dingen.”

“Een voorbeeld: het kan soms fiscaal voordelig zijn 

om naar het Caraïbisch gebied te verhuizen. Klinkt 

leuk, maar wat als je daar niet kunt aarden, of je je 

daar de hele dag verveelt? Dan vraag ik de cliënt 

weleens: wordt u daar gelukkig van? Heeft u dat 

met uw vrouw besproken? Dat is namelijk niet altijd 

zo. En dan wint uiteindelijk de vrouw – meestal.”

THE EXPERT
Naam: Frans Sonneveldt   //   Leeftijd: 58   //   Opleiding: Slavische talen & 
literatuur en Nederlands recht, leiden; Fiscaal Recht, Tilburg   //   Kantoor:  
mazars, tax partner, internationale estate planner; hoogleraar successiewet 
en estate planning, leiden; docent estate planning lausanne; raadsheer-
plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch   //   Cliënten: met vermogens van  
€ 10 miljoen tot 1 miljard   //   Wapenfeit: spreekt 9 talen, inclusief Russisch, 
Italiaans, Portugees en Pools.

hardcore

‘Empathisch werken’ volgens Frans Sonneveldt

“Verdiep je ook 
in mensen en hun 
problemen - met 

hun kinderen, met 
hun echtscheiding. 

Alleen als je je kunt 
inleven, kun je dit 

werk doen” 

#1 ADVIES: 
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in het begin
struikel

je geregeld

“Vroeger werkte ik alleen in Nederland, nu zit ik 

vaak elders in Europa en in het Midden-Oosten. 

Eén van onze relaties wilde graag een werkmaat-

schappij opzetten voor activiteiten in de haven 

van Dubai. We probeerden de klant met alles te 

helpen door te bellen en te mailen, maar kregen 

aLS JE kLaNTEN iN DuBai WERkEN, MOET JiJ ER MiSScHiEN OOk 
HEEN. DaT STELT ExTRa EiSEN aaN DE EcHTE TOppERS, LOS VaN 
FiScaLE VakkENNiS. ‘MuLTicuLTuRELE VaaRDigHEDEN’, NOEMT 
CHRis dijkstRa DaT, FiScaLiST iN DuBai.

freezones blijven voorlopig buiten schot. 

Fiscale vragen krijgt Dijkstra te over. “Bijvoor-

beeld: als een Nederlandse onderneming daar 

een dochter heeft, wat gebeurt er dan met de 

belasting in Nederland? Is de deelnemingsvrijstel-

ling wel van toepassing? Je moet filteren: met wat 

voor motief komen mensen naar Dubai? Willen ze 

uit beeld blijven van de fiscus, of willen ze alleen 

maar weinig belasting betalen? Sommige praktij-

ken wil je niet als NOB-adviseur. Maar meewerken 

aan het opzetten van een actieve onderneming, 

bijvoorbeeld in de haven of op het vliegveld, dat 

wil je wel.

Klok versus tijd
“Om daar goed te kunnen werken moet je sociaal 

vaardig zijn. Je moet het vertrouwen kunnen 

winnen van mensen uit een andere cultuur. Zo 

moet je kunnen meebewegen als een CEO van 

een vastgoedonderneming tegelijkertijd twee 

besprekingen in zelfde kamer houdt. Je moet er 

investeren in de relatie en ook anders omgaan 

met de tijd. Het gezegde is: ‘Wij hebben de klok, 

zij hebben de tijd’. Zoiets leer je alleen on the job. 

In het begin struikel je geregeld, ook bij zoiets 

eenvoudigs als het openen van een bankre-

kening. Daar moet je tegen kunnen, tegen dat 

struikelen. Je moet op ontvangen staan, op kijken 

en waarnemen. Dat leer je niet op de universiteit.”

THE EXPERT
Naam: mr. dr. Chris Dijkstra   //   Leeftijd: 48   //   Opleiding: Fiscaal Recht, 
leiden   //   Kantoor: Visser & Visser belastingadviseurs, partner; Watermill 
Consultants, managing director; docent belastingrecht Radboud universiteit 
Nijmegen   //   Cliënten: grote familiebedrijven waar de dga actief is   //   
Wapenfeit: zette in Dubai een vestiging op.

hardcore

‘Multiculturele vaardigheden’ volgens Chris Dijkstra

“Zorg dat je een 
topper bent in je 
vak én oriënteer je 
breder: leer Tax- en 
Business English en 
versterk je sociale/
communicatieve 
vaardigheden”

#1 ADVIES: 

geen respons. Het Midden-Oosten is een face-

to-face cultuur. Als je er niet bent, gebeurt er niks. 

Toen dachten we: zou het niet goed zijn om daar 

een vestiging te hebben om Nederlandse onder-

nemers ter plekke te helpen? Bijna vier jaar gele-

den hebben we er Nederlanders neergezet die er 

bedrijven bijstaan die een verbinding hebben met 

Nederland. Ik ben er verantwoordelijk voor en ben 

daar tegenwoordig minstens een week per twee 

maanden.”

Filteren
“Dubai is het New York van het Midden-Oosten, 

het is de centrale hub voor de hele regio. Er zijn 

weinig steden waar zoveel mensen uit de hele 

wereld zitten. Het ligt centraal en 85% van de 

bevolking is expat, van schoonmaker tot CEO. 

Je moet vaak strijden tegen het imago van Dubai 

als een land zonder belastingheffing. Want je 

betaalt er dan wel geen belasting, maar er zijn wel 

invoerheffingen, tol en dergelijke. De verwachting 

is dat er de komende jaren wel btw en winstbelas-

ting voor bedrijven zullen worden ingevoerd. Btw 

wellicht al per 1 januari 2018. Maar bedrijven in de 
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Wil je meer weten over het beroep belastingadviseur, kijk dan op www.nob.net 

onder het tabblad NOB/studenten. Daar vind je ook een rapport over de 
arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten.

veel succes Met de opleiding en tot ziens in de praKtijK!

concept & 
realisatie
Monte Media

teKst
Linus Hesselink 
Sharon klein  

eindredactie
Leonard van den Berg

fotografie 
Sander Nagel

illustraties 
koosje Ruijgrok

ontwerp & 
vorMgeving
Nora Vrba  

skills

En... heb jij 
ze alle 9?
zo, je bent ze in dit Magazine vast alleMaal tegen 
geKoMen - de 9 superpowers van de écHte tax Hero. 
nu is Het tijd oM voor jezelf op een rij te zetten: 
Hoeveel Heb jij er? 

kruis de superpowers aan die je al hebt. 
Dan zie je direct hoe hard jij op weg bent 
om Tax Hero te worden!

power 3 
gevoel voor zaKen

power 2 

taalvaardigHeid

power 1 
’n scHerpe geest



de Nederlands Orde van Belastingadviseurs Postbus 2977 1000 CZ Amsterdam
Tel. 020 - 51 41 880  Fax  020 - 51 41 889  nob@nob.net www.nob.net

Ook tax hero 
worden?

word dan lid van de nob,  
de nederlandse orde van belastingadviseurs

De NOB is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs 

in Nederland. Al sinds 1954 behartigt de NOB de belangen van de inmiddels 

ruim 5.000 leden en bevordert ze de beoefening van het belastingrecht. Wil je lid 

worden, dan volg je de driejarige Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Hierin 

komen zowel fiscaaltechnische onderdelen als communicatieve vaardigheden aan 

bod. Op dit moment volgen rond de 1.000 cursisten deze opleiding, waarin jaarlijks 

zo’n 200 cursussen worden gegeven. We hopen jou na je studie als aspirant-lid te 

mogen begroeten zodat je de beroepsopleiding kunt volgen en kunt toetreden tot 

het elitekorps van superhelden op jouw vakgebied.

www.taxHeroes.nl


