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Op zoek naar de nuance  
rond fiscale integriteit

Het thema van deze editie van Eye on Finance is 
fiscale integriteit. Een redelijk vloeibaar begrip 
dat uitdrukking geeft aan een verwachting in 
de maatschappij en een opdracht aan bedrijven 

en instellingen. De kern van die opdracht is: je moet je 
fiscale handelswijze kunnen uitleggen. Wat we daar met 
elkaar van vinden verandert met de tijdgeest. Waar de 
grens tussen belastingoptimalisatie en belasting ont wij-
king ligt is onduidelijk. Het staat belasting plichtigen vrij 
– zoals ook is bevestigd door onze hoogste rechter – 
om de fiscaal meest voordelige route te kiezen, maar 
(te) scherp aan de wind zeilen kan op weinig bijval 
van de samenleving rekenen.

“Er is sprake van een grijze zone. (..) Belasting ont-
wijking is binnen de grenzen van de wet vaak gewoon 
mogelijk”, constateert de Utrechtse hoog leraar 
Brigitte Unger verderop in dit magazine. Zij geeft 
leiding aan onderzoeksproject COFFERS en is een 
prominente deelnemer aan het maat schap pelijke 
debat over fiscale integriteit. Voor deze editie 
spraken we met vertegenwoordigers uit de wereld 
van banken en trusts, wetenschap, belangen-
organisaties en natuurlijk ook de belasting advies-
praktijk. Wat daarbij opvalt is de nuance die  
alle gesprekspartners aan de dag leggen; van 
polarisatie is op geen enkele wijze sprake.  
Dat vind ik een zeer bemoedigend gegeven. 
Wanneer partijen bereid zijn om zich redelijk 
naar elkaar op te stellen, draagt dit bij aan  
de gewenste belastingmoraal.

Een onderwerp dat in deze aflevering van Eye 
on Finance regelmatig de revue passeert is 

de nieuwe regelgeving die intermediairs verplicht melding 
te maken van signalen die wijzen op belastingontwijking 
(DAC 6, Mandatory Disclosure Rules) en de Good Practices 
van DNB. “Klantacceptatie is deels misdaadbestrijding 
geworden”, stelt Joost van Zadelhoff, hoofd Fiscale Zaken 
bij Rabobank in een interview. Bestuurders Sisman en 
Mutlu van Garanti BBVA International geven er in een artikel 
onder de kop ‘Het goede doen terwijl niemand kijkt’ blijk 
van goed te hebben begrepen wat de maatschappij van 
hen verwacht. 

“Eerlijke belastingheffing is een vraagstuk dat de hele 
samenleving aangaat”, stelt Johan Langerock, als tax 
policy advisor bij Oxfam Novib. Wat dat betreft wordt hij  
op zijn wenken bediend. Meerdere gesprekspartners in dit 
magazine signaleren dat de fiscaliteit is afgedaald uit de 
ivoren toren. Vroeger was de fiscaliteit voornamelijk een 
aangelegenheid voor tax departments. Tegenwoordig is 
het ook een gespreksonderwerp voor bestuur en toezicht. 
Met het oog op mogelijke reputatierisico’s is dat een ge-
wenste ontwikkeling. 

Ik sluit af met een opmerking over mijn eigen beroeps-
groep, die van belastingadviseurs. Ik denk dat wij niet 
alleen een constructieve bijdrage leveren aan het debat 
over fiscale integriteit, ik ben ervan overtuigd dat wij in het 
contact met klanten en de fiscus een directe bijdrage aan 
die integriteit leveren. Goede onderlinge relaties tussen 
belastingplichtigen en de fiscus zijn daarvoor naar mijn 
mening een cruciale voorwaarde. Daar zullen wij ons dan 
ook op blijven richten.

Ik wens u veel leesplezier met deze editie van Eye on Finance 
en hoop u te inspireren tot a better working world. •

Sebastiaan Swaak 
Associate Partner Tax EY Financial Services  
T +31 (0)6 29 08 42 05
E sebastiaan.swaak@nl.ey.com
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onze prioriteitenlijst. Onze ambitie is de 
beste bank in onze nichemarkten te zijn 
en daarom proberen we voort du rend 
waarde voor onze klanten, werk nemers, 
aandeelhouders en de samen   leving te 
creëren. En we jagen deze doel stelling-
en na door behoed zame strategieën 
te hanteren in samen hang met 
excellent operationeel management 
en organisatorische flexibiliteit.”

GBI richt zich op ondernemingen en 
instellingen in Europa en levert daar-
naast in Nederland en Duitsland 
specifieke diensten op het gebied van 
retail banking. Wanneer de directeuren 
de vraag krijgen om aan te geven hoe 
belangrijk fiscale integriteit voor GBI is, 
laat hun antwoord aan duidelijk heid 
niets te wensen over: “Fiscale integriteit 
is voor GBI leidend en staat boven aan 

Het goede doen 
terwijl  

niemand kijkt

Bij het voorkomen van belastingontwijking en belastingontduiking door (of via) klanten 
fungeren financiële instellingen als poortwachters. De Nederlandsche Bank eist  

van Nederlandse banken dat zij hun regels voor het kennen van hun clientèle 
aanscherpen en grondig beoordelen of hun klanten fiscaal aggressieve plannen 

hebben. Fiscale integriteit staat nu meer in de schijnwerpers dan ooit en het grote 
publiek krijgt steeds meer belangstelling voor deze vorm van integer handelen, die 
vanuit moreel en maatschappelijk oogpunt absoluut noodzakelijk is. Övünc Sisman en 

Cem Bahadir Mutlu maken deel uit van de directie van Garanti BBVA International (GBI), 
een middelgrote Europese bank die sinds 1990 in Amsterdam is gevestigd.  

In dit artikel delen beide directeuren hun visie op fiscale integriteit met Sebastiaan 
Swaak (Associate Partner bij EY). Waar staat de bank nu en wat zijn de volgende stappen?
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risico bereidheid handelt. Het komt 
erop neer dat wij als de vier directie-
leden vaststellen wat de maximale 
risiconiveaus zijn die we bereid zijn te 
aanvaarden, en dat we richtsnoeren 
formuleren om te voorkomen dat er 
maatregelen worden getroffen die  
de continuïteit van de bank kunnen 
bedreigen. We streven naar een 
balans tussen risico en rendement om 
de risicobereidheid vast te stellen.” 

De letter van de wet
De directieleden geven een overzicht 
van de uitdagingen waar de bank voor 
staat als het gaat om zijn klanten.  
“De relatie tussen een bank en zijn 
klanten is bezig te verschuiven van de 
letter van de wet naar de geest van 
die wet. Wij willen dat onze klanten 
verantwoordelijkheid nemen voor wat 
ze doen, dat ze ervoor zorgen dat  
ze hun eigen huis op orde hebben.  
Dit gemeenschappelijke besef leidt 
ertoe dat de bank en zijn klanten naar 
elkaar toe bewegen. Daarbij is het  
wel zo dat De Nederlandsche Bank 
verlangt dat financiële instellingen 
zelf onder zoek verrichten naar de 
fiscale integriteit van een klant.  

Integriteit is niet onderhandelbaar
GBI committeert zich aan integer 
handelen en houdt zich daarbij aan de 
hoogst mogelijke ethische beginselen. 
“Integriteit is niet onderhandelbaar, 
transparantie is de trend en behoed-
zaamheid is de belangrijkste parameter. 
Wij tolereren geen gedrag waardoor 
de fundamentele waarde van onze 
integriteit en meer in het bijzonder 
onze fiscale integriteit in het geding 
komt. Sinds 2015 is de Spaanse Banco 
Bilbao Vazcaya Argentaria S.A. (BBVA) 
ons moederbedrijf en als directie delen 
we de waarden van de BBVA-groep  
en laten we die waarden zien.  
Als collegiale directie hebben we een 
beleid op fiscale integriteit ontwikkeld. 
Daarin zijn richt lijnen opgenomen voor 
een doel tref fende risico beheersing en 
dit beleid zorgt ervoor dat de bank, 
wat betreft fiscale integriteit, in over
eenstemming met de goedgekeurde 

Wij zijn onze klanten zo goed mogelijk 
van dienst, maar we moeten wel een 
stap achteruit doen om te bekijken  
of de doelstellingen van onze klanten 
binnen ons risicobeleid vallen.  
Als blijkt dat klanten niet met ons mee 
willen bewegen, zullen ze zonder ons 
moeten bewegen. Zo simpel is het.” 

Grotere betrokkenheid, herstel van 
vertrouwen
GBI plukt de vruchten van deze be-
nadering van fiscale integriteit.  
“De samenleving verwacht dat banken 
op een goede manier handelen.  
Best practices maken het voor een 
groter aantal banken eenvoudiger om 
de neuzen dezelfde kant op te krijgen. 
Dit leidt tot grotere betrokken heid en 
herstel van vertrouwen binnen de hele 
financiële sector. Dat komt neer op het 
volgende: tegelijk met duurzame groei, 
risicogewogen winstgevendheid en 
terugkerende waardecreatie streven 
we naar een ver antwoord bankmodel 
door middel van integriteit en een be-
hoedzame bedrijfs voering. Dit betekent  
dat we als onderdeel van onze dage-
lijkse bedrijfs activiteiten commerciële 
belangen najagen waarbij we in sterke 
mate verant woording afleggen voor 
wat we doen, uiterst zorgvuldig met 
onze klanten omgaan en op door-
dachte wijze de aanwezige risico’s 
beoordelen.” 

Fiscale integriteit maakt het 
verschil
Is dankzij de ontwikkelingen op het 
punt van fiscale integriteit de kans 
groter dat de bank aanpassingen  

Övünc Sisman
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zal maken om te voldoen aan de 
normen voor klantonderzoek?  
“GBI is een van de koplopers in het 
verankeren van haar Tax Integrity 
Policy als onderdeel van het voort-
durende Client Acceptance en CDD 
proces om haar visie en positie met 
betrekking tot fiscale integriteit te 
vertalen naar fiscale principes en 
fiscale criteria. Als het gaat om fiscale 
integriteit waren wij er al vroeg bij  
en daarom kunnen we onszelf onder 
meer via onze waarden en die van  
ons moederbedrijf onder scheiden en 
boven het maaiveld uitsteken.  
We zijn vastbesloten om onze klanten 
de best mogelijke service te bieden  
en daarvoor kan het nodig zijn een 
bepaald risicoprofiel te accepteren. 
Maar dat risico moet worden 
beoordeeld en mag niet groter zijn 
dan ‘gemiddeld’. Er geldt dus: hoe 
beter de kernindicatoren van een 
klant, hoe groter het risico dat we 
bereid zijn te nemen. Onze commissie 
voor klantacceptatie toetst potentiële 
cliënten op individuele basis en gaat 
daarbij nauwkeurig na of er kans op 
belasting ontduiking bestaat. Iets dat 
niet alleen ongewenst is, maar ook on-
acceptabel. Dankzij deze systematische 
controleprocedures kunnen we fiscale 
integriteit als best practices binnen 
GBI inbedden.” 

Maatschappelijke belangstelling 
omzetten in best practices
De directeuren zijn het eens over hoe de 
maat schappelijke discussie over fiscale 
integriteit wordt vertaald in Good 
Practices op dit gebied als beschreven 

Cem Bahadir Mutlu

door De Nederlandsche Bank en in de 
DAC6-richtlijn (MDR): “De centrale 
bank, die de opdracht heeft om zich 
een eigen mening over fiscale inte gri
teit te vormen, heeft Good Practices 
geformuleerd. Deze Good Practices 
worden door de sector algemeen aan-
vaard. Volgens ons is de bijbehorende 
documentatie voldoende duidelijk.  
Die verschaft ons de richtsnoeren die 
we nodig hebben om te kunnen voldoen 
aan de eisen voor de beheersing van 
belastinggerelateerde en andere 
integriteits risico’s. Wij volgen de best 
practices van de sector en beschouwen 
ze als een waardevolle aan vulling op 
ons eigen controlekader. Niet als een 
eenmalig iets, maar als onderdeel van 
een protocol.” 

De prioriteiten van de bank, de 
klant en de samenleving: zijn ze 
met elkaar in strijd of groeien ze 
naar elkaar toe?
Er lijkt een natuurlijk belangenconflict 
te bestaan tussen de prioriteiten van 
de bank, de klant en de samen leving. 
“Als bank moeten we winst gevend 
blijven om de continuïteit van ons 
bedrijf te verzekeren. We hebben een 

enorme verant woordelijkheid jegens 
onze klanten en we spelen een rol in het 
traject dat zij afleggen. Uiteindelijk is 
maat schappelijke verantwoordelijkheid 
echter even belangrijk als winst en 
klant tevreden heid. Instellingen hebben 
er baat bij wanneer zij aan de verwach-
tingen vanuit de samenleving voldoen, 
en als onderdeel van de BBVA-groep 
werken wij hier in Nederland hard om 
deze verwachtingen zelfs te over treffen. 
Het managen van het belastingtarief 
is geen KPI; voldoen aan de verwach-
tin gen van onze belanghebbenden is 
dat wel, en dat wordt door de maat-
schappij van ons verwacht.  
Per slot van rekening geldt: ‘People 
don’t care how much you know until 
they know how much you care.’ 
(Theodore Roosevelt red.) Met andere 
woorden: doe het goede terwijl 
niemand kijkt – precies dat gene waar 
het bij fiscale integriteit om draait.” 
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Er gebeurt veel op het gebied van internationale fiscale 
regelgeving. Wat is daarvan de weerslag op uw onder-
zoeks project?
“Wij onderzoeken hoe de deelnemers in het belasting-
ecosysteem reageren op nieuwe regelgeving. Daarmee onder-
zoeken we iets dat permanent verandert. Was eerder qua 
fiscale regelgeving nog sprake van een cold phase, inmiddels 
is duidelijk een hot phase aangebroken met veel nieuwe 
regelgeving, die elkaar onderling ook nog eens beïnvloedt. 
Dat brengt veel onrust en onzekerheid met zich mee.  
Waar we behoefte aan hebben, is rust op het gebied van 
fiscale regelgeving, zodat we in staat zijn om met elkaar 
een standaard op het gebied van belastingwetgeving te 
ontwikkelen. Belangrijk is om in dat proces alle deelnemers 
in het ecosysteem een stem te geven. Op die manier kunnen 
we hun deelbelangen in kaart brengen. Dat is essentieel, 
omdat een fiscaal technische oplossing niet het antwoord 
is. Het gaat niet om een technisch probleem.“

Hoe moeten we het dan naar uw mening aanpakken?
“Wat mij betreft kan Nederland daarbij goed als voorbeeld 
dienen. Er heerst hier een overlegcultuur waarin men gewend 
is om verschillende belangen samen te brengen. Daar moeten 
we een internationale vertaalslag aan geven. De OESO 
probeert dat al, maar wordt geconfronteerd met het feit dat 

“We hebben  
behoefte aan rust 

op het gebied  
van fiscale regelgeving”

Brigitte Unger is hoogleraar te Utrecht en onderzoeksleider van het prestigieuze 
onderzoeksproject COFFERS (Combatting Fiscal Fraud and Empowering 

Regulators, zie kader). Het is haar persoonlijke missie om wereldwijd ten minste 
66 van de 660 miljard euro aan gederfde belastinginkomsten terug te halen. 

Sebastiaan Swaak van EY sprak met haar.
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er altijd stakeholders zijn die niet aan 
tafel zitten. Sowieso niet de arme 
landen die geen lid van de OESO zijn. 
Hetzelfde geldt voor een andere grote 
groep, te weten de belastingadviseurs.” 

Welke kansen lopen we daardoor mis?
“Wij zijn meer van de positieve be na-
dering: hoe kunnen we regelgevers 
helpen om het beter te doen? 
Transparantie is naar mijn mening de 
belangrijkste doelstelling in de vorm 
van het aanleggen van betrouwbare 
registers die duidelijk maken welke 
partijen achter entiteiten als bedrijven 
en trusts schuil gaan. En hoeveel 
belasting die entiteit per land betaalt. 
Als dat duidelijk is, verhoogt dat ook 
de belastingmoraal. Als een ander 
binnen jouw groep van peers geen 
belasting betaalt, wil je dat zelf ook 
niet doen. Andersom werkt het precies 
zo. Kennelijk zit de psychologie van 
mensen en bedrijven zo in elkaar.”

Wat vindt u van het idee dat financiële 
instellingen een rol als poortwachter 
op zich nemen als het gaat om de 
belastingmoraal van hun klanten? 
“Uiteraard is het goed om de rotte 
appels te identificeren, maar kun je van 
een financiële instelling verwachten 
dat ze in staat is de motieven te door-
gronden van een Spaanse investeerder 
uit de olie-industrie die met vijftig 
miljoen euro naar Nederland komt? 
Instellingen weten het niet en kunnen 
het ook nergens aan toetsen. Er is 
bovendien sprake van een grijze 
zone. Ik vergelijk het altijd met een 
gevange nismuur: je staat binnen of 
buiten. Belastingontwijking is binnen 
de grenzen van de wet vaak gewoon 
mogelijk. Wat mij betreft gaat het 
primair om de bedoeling van de wet. 
Probleem daarbij is wel dat die grijze 
zone heel moeilijk te definiëren is.  
In het ene land geldt iets als belasting-
ontduiking, terwijl het in een ander 
land als ontwijking wordt gezien.  
Een duidelijk beeld is er niet, daar zit 
precies het probleem.” 

Kun je in een tax policy vastleggen 
wat fiscaal betamelijk is en wat 
niet?
“Moeilijk. We hebben in alle 28 EU-
lidstaten geïnventariseerd hoe men 
witwassen, belastingontwijking en 
belastingontduiking definieert. 
Daaruit blijkt dat je in het ene land al 
vanaf één euro aan de verkeerde kant 
van de streep zit terwijl dat in een 
ander land pas vanaf vijftigduizend 
euro het geval is. We staan overigens 
nog maar aan het begin van een 
periode waarin het tamelijk nieuw is 
dat het niet betalen van belasting als 
crimineel, ja zelf als witwassen wordt 
bestempeld. Men ziet het als stelen van 
de maatschappij. Dat onderstreept 
het belang om te weten wat wel en 
niet mag.” 

Zouden de zogenoemde Rules van 
het Mandatory Disclosure Regime de 
deel nemers in het fiscale ecosysteem 
niet wat meer handvatten kunnen 
bieden?
“Het gaat om subjectieve indicatoren 
die zich in de praktijk moeten ont wikke-
len. Los daarvan moet ik nog zien in 
hoeverre belastingadviseurs bereid 
zijn om hun klanten te verklikken bij 
de belastingautoriteiten. Bovendien is 
het weer een heleboel papierwerk. 
Het lijkt mij verstandiger als belasting-
adviseurs in internationaal verband 
onderling normen afspreken over wat 
acceptabel is en wat niet.” 

Wat is uw persoonlijke ambitie?
“Persoonlijk vind ik dat we naar een 
situatie moeten gaan waarin we ten 
minste tien procent terughalen van 
alle belasting die nu wereldwijd niet 
betaald wordt. Dat hoeft overigens niet 
alleen door slecht gedrag van burgers 
of bedrijven te komen, het kan ook zo 
zijn dat de nationale fiscus in sommige 
landen niet goed functioneert. Alles bij 
elkaar praat je over een bedrag van 
660 miljard euro. Als we daarvan 66 
miljard terughalen, dan kunnen we 
educatie wereldwijd garanderen en 

honger stoppen. Als we met elkaar 
een grote mate van transparantie 
realiseren, denk ik dat die 66 miljard 
haalbaar is. Belastingplichtigen zullen 
als gevolg van dreigende naming and 
shaming hun foute gedrag aanpassen.” 

Kunt u iets zeggen over de effectiviteit 
van belasting maat regelen bij het 
tegengaan van belastingontwijking?
“Dan is overduidelijk dat de auto-
matische uitwisseling van informatie 
tussen belastingautoriteiten daaraan de 
grootste bijdrage levert. Voor andere 
maatregelen is dat effect veel minder 
zichtbaar. Over de bijdrage die de BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting) actie
plannen gaat leveren zijn we sceptisch. 
Er is gewoon nog heel veel te doen.”

Over Brigitte Unger en COFFERS
Brigitte Unger (Oostenrijk, 1955)  
is sinds 2002 hoogleraar Economie 
van de Publieke Sector aan de 
Universiteit Utrecht, School of 
Economics. Haar publicaties hebben 
betrekking op Corporatism, 
Economic Policy, Tax Competition 
en Money Laundering. Ze is als 
onderzoeksleider betrokken bij het 
project COFFERS (Combatting Fiscal 
Fraud and Empowering Regulators), 
een driejarig EU Horizon 2020 
onderzoeksproject waarin acht 
internationale partners deelnemen. 
COFFERS loopt nog tot november 
van dit jaar. Op 24 oktober pre sen-
teert Unger de bevindingen van  
het onderzoeksproject tijdens de 
COFFERS Combating Fiscal Fraud 
and Empowering Regulators 
conferentie in Brussel
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Over het partnership met de DBC zegt 
Marco Louwes, Partner Technology 
Consulting bij EY: “Als kernpartner 
van de DBC kunnen we meedenken 
hoe we blockchaintechnologie op een 
betrouwbare manier kunnen inzetten en 
ontwikkelen. Wij zullen onze kennis en 
expertise inbrengen om samen met 
de andere partners de internationale 
positie van Nederland als kennis maat-
schappij op dit gebied te versterken.” 
Dennis Post, Partner Tax bij EY, voegt 
daar aan toe: “De ambitie om de 

D e DBC is een samen-
werkings verband tussen 
partners afkomstig van de 
overheid, kennisinstituten 

en het bedrijfsleven. De gezamenlijke 
ambitie is om betrouwbare, robuuste 
en maatschappelijk geaccepteerde 
blockchaintoepassingen tot stand te 
brengen. In de visie van EY heeft block-
chaintechnologie het potentieel om 
bedrijfsprocessen te stroomlijnen en 
te verbeteren, de cyberveiligheid en 
transparantie te verhogen en de rol 
van tussenpersonen te verminderen of 
elimineren. EY helpt op dit moment al 
meerdere organisaties met verschil len-
de blockchainoplossingen. 

Brede en relevante kennis
Ter gelegenheid van de toetreding 
van EY als kernpartner zei (toenmalig) 
Coalitiemanager DBC Frans van Ette: 
“EY verrijkt de coalitie met haar brede 
en relevante kennis op terreinen waar 
blockchain toegepast wordt. Kennis 
gekoppeld aan het enthousiasme tot 
actief deelnemen aan de coalitie-
activiteiten maakt EY tot een zeer 
waardevolle partner in de coalitie.” 

EY is als kernpartner toegetreden tot de Dutch Blockchain Coalition (DBC). Als lid van het 
samenwerkingsverband brengt EY kennis in op het gebied van strategie, transformatie, 

procesoptimalisatie, (cyber)security, compliance, fiscaliteit, financiën en juridische aspecten.

EY partner in  
Dutch Blockchain  

Coalition

Nederlandse samenleving te ver be te-
ren door de grote problemen met 
ontwrichtende blockchaintechnologie 
op te lossen, sluit naadloos aan op 
onze eigen ambitie Building a Better 
Working World.”

Marco Louwes
Partner Technology Consulting  
EY Advisory
T +31 (0)6 21 50 73 69
E marco.louwes@nl.ey.com
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EY partner in  
Dutch Blockchain  

Coalition Na jaren van koersstijgingen neemt de druk 
op de opbrengsten van het 
vermogensbeheer toe. Tegelijkertijd vragen 
de technologische ontwikkelingen om 

investeringen, terwijl de kosten van compliance niet 
afnemen. Aan de afnemerskant dient zich een nieuwe 
generatie van retailbeleggers aan en is de focus bij 
institutionele beleggers aan wijzigingen onderhevig. 
Welke veranderingen staan vermogensbeheerders 
daardoor te wachten, hoe kunnen asset managers hun 
bedrijfsmodellen optimaliseren en welke kansen bieden 
nieuwe technologieën?

Tijdens het seminar EY on Asset Management geven 
verschillende sprekers uit de branche en specialisten 
van EY hun visie op de toekomst van de industrie. Dit 
jaar zijn dat Ileana Sodani (Managing Director BNY 
Mellon), Frank Roeters van Lennep (CIO PGGM), Don 
Ginsel (oprichter en CEO Holland FinTech), Alex Birkin 
(Partner en Global Wealth & Asset Management 
Advisory Leader EY) en Marieke van Eenennaam 
(Associate Partner EY Performance Improvement).

Het seminar vindt plaats op 12 november 2019 (vanaf 
13:30 uur) in kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Voor 
informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met 
Marijke Kemp (tel. +31 88 407 16 86).

Het vakgebied IT-auditing viert zijn vijftigste ver-
jaardag in Nederland. De accountants van Moret, 
rechtsvoorganger van EY, namen op 23 september 
1969 het initiatief tot oprichting van de Studie-

groep Controle bij Automatische Informatie verwerking (SCAI). 
Daarmee breidde Moret de dienstverlening uit met wat later 
EDP-auditing is gaan heten en we tegenwoordig IT-auditing 
noemen. Of Moret hiermee een wereldwijde primeur had,  
is niet helemaal duidelijk. Vast staat wel dat Nederland een 
van de eerste landen was waar auditors destijds bij bedrijven 
en instellingen werk maakten van het doorzoeken van geauto-
matiseerde bestanden op uitzonde ringen. Overigens is 
Nederland nog altijd het enige land ter wereld waar een IT-
auditor bevoegd is om assurance-verklaringen af te geven.

Bij het vijftigjarig bestaan van vakgebied en beroep staat EY 
stil in de vorm van een alumnibijeenkomst op 26 november 
2019 voor IT-auditors uit heden en verleden van EY.  
Marc Welters, Partner Financial Services bij EY en bestuurslid 
van de in 1992 opgerichte beroepsvereniging NOREA, hoopt 
daar een groot deel van de ruim tweeduizend (ex-)vak genoten 
welkom te heten. Hij zegt: “Wij vinden het belangrijk om te 
weten waar je als IT-auditor vandaan komt. Al vijftig jaar 
behoren wij in Nederland tot de voorhoede waar het gaat 
om het beoordelen van de betrouwbaarheid en continuïteit 
van geautomatiseerde systemen. Daar staan we graag bij 
stil om ervoor te zorgen dat dit ook de komende vijftig jaar 
het geval zal zijn.”

Eén van de initiatiefnemers in 1969 is Henk Wiegers. 
Wiegers in gesprek met Welters: “Onze zorg was destijds  
dat automatisering bij onze klanten zou leiden tot een meer 
geïntegreerde informatieverwerking, wat de jaarrekening-
controle in ernstige mate zou bemoeilijken door de grote 
hoeveelheden data. De SCAI moest wegen vinden om 
controle ook bij verdergaande automatisering goed te  
laten functioneren. De sprong naar de praktijk werd  
vooral gestimuleerd door het beschikbaar komen van 
controleprogramma’s zoals Auditape en Cars.”

Marc Welters
Partner EY Financial Services 
T +31 (0)6 21 25 22 23
E Marc.Welters@nl.ey.com

‘The future of the industry’. Dat is het thema van 
de 23e editie van het jaarlijkse seminar EYe on 

Asset Management. 

Of het een Nederlandse uitvinding is, is niet 
helemaal duidelijk, maar IT-auditing bestaat vijftig 

jaar. EY laat dat niet ongemerkt voorbijgaan. 

IT-auditing viert 
vijftigste verjaardag

Seminar EYe on  
Asset Management belicht 

toekomst industrie
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ook misdaadbestrijding geworden.  
De Good Practices zijn ook een reactie 
op maatschappelijke onvrede over 
fiscaal gedrag van multinationals en 
rijke particulieren. Daarmee is er  
nu een nieuw en uitdagend thema 
bijgekomen: we moeten een holistisch 
beeld vormen – en vastleggen in de 
dossiers – van het fiscaal profiel van 
klanten ten aanzien van tax planning. 
Let wel, dit strekt zich niet alleen uit 
over multinationals, maar geldt in 
principe voor onze gehele klanten basis. 
Dus ook bijvoorbeeld vermogende 
particulieren en het MKB.”

Maatschappelijk ontstaat er steeds 
meer aandacht voor de vraag of 
bedrijven wel hun fair share aan 
belasting betalen en banken krijgen 
mede als gevolg van de Good 
Practices van DNB een actieve rol 
op dit vlak. Hoe nieuw is die rol? 
”De zogeheten poortwachtersrol van 
banken is al veel langer in ontwikkeling. 
Op tal van terreinen bewaken banken 
inmiddels maatschappelijke belangen. 
Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan 
van het witwassen van gelden en 
financiering van terrorisme (Wwft). 
Klantacceptatie is daardoor deels  

Beoordelen ongewenste 
belastingontwijking blijft 

mensenwerk
Banken moeten monitoren of een klant zich bezighoudt met belastingontwijking.  

De Nederlandsche Bank geeft in haar recent gepubliceerde Good Practices handvatten 
daartoe. Lu-Shen Qua (EY) in gesprek met Joost van Zadelhoff, hoofd Fiscale Zaken  
bij Rabobank, over hoe zij omgaan met deze relatief nieuwe verantwoordelijkheid. 
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dit verband een uiterst cruciale rol. 
Uiteindelijk zorgen we ook voor fiscale 
specialisten waar de relatiebeheerders 
terecht kunnen voor advies. Al met al 
is het best een uitdaging, ook al omdat 
je internationaal met grote verschillen 
te maken hebt in cultuur, normen en 
waarden. Nederland neemt hierin 
overigens wel een voortrekkersrol  
in vergelijking tot bijvoorbeeld de  
rest van Europa, om nog maar niet  
te spreken over de rest van de 
wereld.”

Recent gaf Rabobank aan niet langer 
nieuwe relaties aan te gaan met 
betaald voetbalorganisaties. Heeft de 
aanscherping van het beleid voor deze 
groep te maken met de nieuwe ver-
antwoordelijkheid voor het monitoren 
van tax planning?
“Nee, dat staat er los van. Die beslissing 
houdt verband met onze rol in het 
kader van de wwft en het feit dat de
toezichthouder DNB in 2017 een 
factsheet heeft gepubliceerd waaruit 
blijkt dat er een verhoogd risico is op 
witwassen, corruptie en fraude binnen 
de voetbalsport.”

Hoe reageren klanten erop dat de 
bank een beeld opbouwt over de tax 
planning?
“De meeste klanten met wie we het ge-
sprek aangaan, begrijpen op grond van 
de maatschappelijke discussie van de 
afgelopen jaren heel goed dat banken 
hier een rol spelen. Dat wil niet zeggen 
dat het een makkelijke discussie is, 
omdat overal ter wereld verschillend 
wordt gedacht over belastingontwijking 
en tax planning en de grens tussen die 
twee lastig te trekken is. We willen ons 
ook niet als een belastinginspecteur 
opstellen, maar vooral een goede 
dialoog over hun handelswijze voeren. 

Uit de Good Practices blijkt dat de 
relatiebeheerders aan de voorkant van 
de bank ook een belangrijke verant-
woor delijkheid hebben voor dit onder-
werp. Zij moeten de klant om een 
‘structuurtekening’ vragen, beoordelen 
of de fiscale motieven voor bepaalde 
structuren passend zijn en toetsen of 
de transacties van de klant passen 
bij de kennis over die structuren. 
Hoe zorg je er binnen Rabobank voor 
dat de hele organisatie deze nieuw 
opgave goed uitvoert? 
“Het begint met een heldere centrale 
visie. In ons Rabobank Fiscaal Beleids-
statement geven we aan waar we als 
bank op dit vlak voor staan. Daarbij gaat 
het zowel om onze eigen fiscale appetite 
als om wat we verwachten van onze 
klanten. Klanten hebben volgens ons 
primair zelf de verantwoordelijkheid 
voor hun fiscale beleid. We vragen 
hen niet of ze de principes volgen  
die we onszelf opleggen, maar wel dat 
ze maatschappelijk geaccepteerde 
normen respecteren. Dat kan ook 
betekenen dat we geen klantrelatie 
willen met partijen die op een té 
agressieve manier omgaan met tax 
planning. Maar dan begint het pas: 
hoe bepaal je wanneer dat het geval 
is? Het is in elk geval zaak om heel 
goed te snappen wat je klant doet en 
de fiscale structuur te beoordelen 
vanuit die kennis. Als de bakker om  
de hoek een holding op Bermuda 
heeft is het oordeel duidelijk. Maar in 
andere gevallen kan het lastiger zijn.  
Vanuit onze fiscale afdeling zetten we 
hoog in op educatie van onze collega’s 
omdat we ons realiseren dat dit aan 
de voorkant moet worden uitgevoerd 
en daar dus de kennis en het bewustzijn 
aanwezig moet zijn. Enerzijds zetten 
we online trainingen op, anderzijds is 
het ook een kwestie van veel praten 
over het thema om te zorgen dat we 
binnen de hele bank dezelfde uit gangs-
punten naleven. Belangrijk om te 
zeggen is dat we dit niet alleen doen: 
onze collega’s van Klantacceptatie 
(CDD) en van Compliance spelen in  

Wat maakt het nieuwe thema zo 
uitdagend?
“De poortwachtersrol ging tot nu toe 
vooral over onderwerpen waar je 
tamelijk zwart-wit over kon oordelen 
op basis van objectieve kenmerken. 
Dat ligt anders ten aanzien van onder-
werpen als belastingontwijking en tax 
planning. Waar eindigt het een en 
begint het andere? Van banken wordt 
gevraagd in bepaalde gevallen een 
beeld op te bouwen over de vraag of de 
fiscale eigendomsstructuur van een 
klant past bij diens activiteiten. Het ant-
woord op die vraag is niet altijd een 
simpel ja of nee. Belastingontwijking 
kent een groot grijs gebied. Dat is best 
lastig. Wij verwachten in de eerste 
plaats van onze klanten dat zij zich aan 
de wet houden. Daartoe analyseren 
we de stukken die we toch al tot onze 
beschikking hebben in verband met de 
klantacceptatie processen. Mocht dat 
geen duidelijkheid brengen, dan zal dat 
tot aanvullende vragen leiden.”

Geven de Good Practices van DNB 
daarbij bruikbare handvatten? 
“Een van de goede dingen in de Good 
Practices is de voorgestelde risk-based 
aanpak aan de hand van een heatmap 
waarin bijvoorbeeld wordt weer ge-
geven welk type producten, bedrijven, 
sectoren en landen de hoogste risico’s 
opleveren. Dat geeft richting aan hoe 
je als bank de risico’s van een klant op 
dit thema kunt inschatten en is bruik-
baar om je processen en systemen in te 
richten. Maar dan blijft er nog steeds 
een flink stuk professional judgement 
over. De beoordeling is en blijft voor 
een belangrijk deel mensenwerk. 
Snappen we wat de klant doet en past 
het bij zijn bedrijfsvoering? En, is het 
niet dusdanig agressief dat we ons er 
niet mee willen afficheren?”
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Dit is eigenlijk niet anders dan de 
wijze waarop wij als bank bijvoorbeeld 
pro beren klanten die palmolie produ-
ceren te benaderen. Die actieve 
dialoog kan uiteindelijk wel leiden 
tot het afscheid.”

Alles overziend, kijk je dan positief 
naar hoe DNB met deze Good 
Practices komt?
“Ik denk dat het heel goed is dat banken 
een rol spelen om agressieve tax 
planning te adresseren en daarmee  
in te spelen op de maatschappelijke 
verwachting en verontwaardiging 
hierover. Maar we mogen ook niet de 
ogen sluiten voor de risico’s die deze 
benadering met zich mee brengt.  
Wat bijvoorbeeld nieuw is, is dat vereist 
wordt dat we in onze dossiers het fiscale 
profiel van een klant vastleggen.  
Het kan zijn dat we aanvankelijk vraag-
tekens hebben die na overleg en 
nadere analyse verdwijnen. Maar die 

vraagtekens staan wel in het dossier. 
En de belastingautoriteiten kunnen die 
dossiers met een beroep op de wet 
opvragen. Dat kan ertoe leiden dat 
klanten terughoudend kunnen worden 
in het delen van informatie met ons.  
En dat kan het vertrouwen in de relatie 
weer onder druk zetten.”

Als alle banken deze nieuwe rol serieus 
oppakken, zou het dan kunnen dat 
bepaalde klanten straks nergens meer 
kunnen bankieren? 
“Dat is niet ondenkbaar, al zal die 
groep denk ik niet heel groot zijn. 
Meer algemeen: de Good Practices  
die we nu hiermee in Nederland 
introduceren, kennen we in Europees 
verband niet. Als er dus al zo’n effect 
zou ontstaan, dan zal die groep over-
stappen naar een bank uit een andere 
jurisdictie. Wat dat betreft is er wel  
een risico dat het level playing field 
onder druk komt te staan.”

Je gaf eerder aan dat de beoordeling 
van belastingontwijking en agressieve 
tax planning voor een groot deel 
mensenwerk is. Maar kunnen we  
dit onderwerp niet veel beter met 
technologie aanpakken? 
“Voor dit onderdeel van de poort wach-
ters rol blijft de menselijke in schatting 
belangrijk. Binnen de bank doen we dit 
samen met heel veel zeer kundige 
collega’s. Maar op andere onderdelen 
biedt een data gedreven aanpak zeker 
nog veel potentieel. In onze visie is de 
inzet van technologie vooral momenteel 
effectief in verband met belasting ont-
duiking waar er minder grijs is dan bij 
agressieve tax planning. Zeer recentelijk 
hebben de banken aangekondigd om 
samen met de over heid en FIU/FIOD  
te gaan samenwerken op het gebied 
van transaction monitoring. Dat vraagt 
om een zorgvuldige aanpak en we 
voeren gesprekken om dat mogelijk  
te maken.”
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Toen in EU-verband de Mandatory Disclosure Rules (MDR) 
werden aangekondigd, realiseerde Rienk Kamphuis, partner 
bij EY Tax Technology and Transformation, zich: dit is typisch 
een verplichting die zich uitstekend leent voor een oplossing 
in de vorm van een technologisch framework. Hij legt uit: 
“Als belastingadviseurs zijn wij de eerstaangewezen partij 
om te rapporteren over grensoverschrijdende constructies 
die aan bepaalde wezenskenmerken voldoen, de zoge noemde 
hallmarks. De hoeveelheid werkzaamheden die dat oplevert, 
is van een zodanige omvang dat je natuurlijk niet kunt vol-
staan met vastleggingen op bierviltjes. Maar ook Excel-sheets 
schieten daarvoor tekort.”

Dashboard
Daarom startte Kamphuis en zijn team met het ontwikkelen 
van software. Uiteindelijk leidde dat tot een tool die binnen 
de internationale organisatie van EY is uitgerold: MDR Web 
(zie kader) Het achtervoegsel ‘Web’ na de afkorting is binnen 
EY de familienaam voor een aantal fiscale compliance tools.
 
MDR Web is in de zomer van 2018 binnen EY live gegaan  
in combinatie met een grote hoeveelheid trainingssessies 
voor medewerkers. Eind vorig jaar volgde de introductie 
van een versie van de MDR-tool voor klanten (die overigens 
sterk lijkt op de intern gebruikte tool). De klantversie biedt 
ondernemingen via een dashboard een goed overzicht  
van wat intermediairs (veelal adviseurs) wereldwijd aan de 

belastingautoriteiten rapporteren. Naast belastingadviseurs 
kunnen dat bijvoorbeeld ook banken en advocaten zijn. 
Maar ook de onderneming zelf. Als de afdeling Treasury 
bijvoorbeeld een lening omzet in eigen vermogen, wat 
nogal eens voorkomt, kan er op grond van de MDR-richtlijn 
een verplichting tot melding bij de belastingautoriteiten 
zijn. Dit is dan primair de verantwoordelijkheid van de onder-
neming zelf. De klantversie van MDR Web kan ondernemingen 
hierbij ondersteunen.

Kaaimaneilanden
“Ach, een tool is maar een tool” relativeert Kamphuis.  
“Het gaat vooral om het bewustzijn welke impact de MDR-
richtlijn in de organisatie heeft. Die analyse kan tot een 
juiste inrichting van processen leiden waarna de onder-
neming met behulp van de tool die processen met behulp 
van vast leg gin gen in het systeem kan beheersen. 
Belangrijk, want het niet naleven van de rapportage-

MDR-tool helpt
adviseur én klant om 

compliant te zijn
De inzet van technologie speelt een steeds grotere rol in de fiscaliteit.  

Zeker als het om compliancegerelateerde onderwerpen gaat, zoals bij de  
Mandatory Disclosure Rules. EY Nederland bouwde er een eigen tool  

voor die nu wereldwijd in gebruik wordt genomen.
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verplichtingen kan in Nederland leiden tot een boete van 
maximaal 830.000 euro. Nog afgezien van de reputatie-
schade die dat teweeg kan brengen.”

De meldingsplicht mag dan wel pas volgend jaar 1 juli 
effectief worden, de verlangde informatie heeft betrekking 
op constructies waar tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 een 
begin mee is gemaakt. Haast is dus geboden, stelt Kamphuis 
die de vergelijking met de privacywet GDPR maakt. “Daar was 
ook een aanlooptijd voor nodig voordat het besef echt door-
drong: hier moeten we mee aan de slag.” Hoe gaan banken 
hier in de praktijk nu mee om? Kamphuis: “We zien dat grote 
instellingen druk bezig zijn om in kaart te brengen hoe ze 
hun rapportageverplichting inrichten. Ze nemen producten 
en diensten onder de loep en brengen hallmarks in beeld. 
Als een onderneming grote bedragen overmaakt naar de 
Kaaimaneilanden zal al gauw een meldingsplicht van toe-
passing zijn. Maar zo evident zijn die kenmerken lang niet 
altijd. Ook procesonderdelen van bijvoorbeeld fusies of des-
investeringen kunnen geraakt worden door de MDR-richtlijn.”

Laaghangend fruit
Volgens Kamphuis speelt technologie een steeds grotere 
rol in de fiscaliteit. “Alles wat raakt aan compliance is vaak 
laaghangend fruit voor automatisering. In de toekomst 
zullen ook toepassingen met machine learning beschikbaar 
komen.” Dat betekent echter niet dat de fiscale functie ver
dwijnt, verwacht Kamphuis. “Het zijn slechts hulpmiddelen 
die de fiscalist gebruikt om beter geïnformeerde beslissingen 
te nemen. Een slim algoritme dat enorme hoeveelheid data 
kan verwerken, geeft een grotere mate van betrouw baar-
heid dan een reeks steekproeven. Het karakter van ons werk 
verandert overigens wel. Het voorbereiden van aangiftes 
houdt op te bestaan op het moment dat ondernemingen 
real-time data gaan delen met de Belastingdienst. 
Daarnaast zien we dat waar in het verleden de focus vooral 

op creatieve fiscale planning lag, we tegenwoordig ruimer 
binnen de lijntjes kleuren en dus minder de grens opzoeken. 
Tegelijk is ons vakgebied breder geworden door actief met 
klanten mee te denken over bijvoorbeeld het managen van 
fiscale risico’s, transparantie en de effecten op de bedrijfs
voering. Wat mij betreft is dat een interessante ontwikkeling 
waarbij technologie ons heel goed kan ondersteunen.”

Rienk Kamphuis 
Partner EY Tax Technology and Transformation 
T +31 (0)6 29 08 43 71
E rienk.kamphuis@nl.ey.com

MDR Web
De MDR-tool bestaat uit drie onderdelen. Het eerste 
onder deel is een smart questionnaire. Daarin bevindt 
zich uite raard alle informatie over de MDR-richtlijn, 
naast aanvullende bijzonder heden die de 28 EU-lid-
staten al dan niet hebben toe gevoegd. Waar Nederland 
dicht bij de richtlijn blijft, geldt dat voor veel andere 
landen niet. Polen bijvoorbeeld gaat een stuk verder 
en betrekt er ook indirecte belastingen bij. Nadat de 
ge bruiker de smart questionnaire heeft ingevuld, 
biedt de tool een aantal workflow mogelijk heden.  
Zo kan de analyse voor review worden aangeboden 
of kunnen intermediairs worden uitgenodigd om hun 
input te geven. Het derde onderdeel van de tool is 
de output in de vorm van een rapportage. Aan deze 
rapportage-infrastructuur wordt nu gebouwd. 
Onbekend is namelijk nog in welke vorm de output 
beschikbaar moet komen, waarschijnlijk is dat XML. 
De komende periode moet dat duidelijk worden want 
vanaf 1 juli 2020 is rappor tage aan de belasting-
autoriteiten verplicht.
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Belastingen, of nu betaald door burgers 
of bedrijven, zijn cruciaal voor over-
heden om invulling te geven aan hun 
publieke taak, hier en in ontwikkelings-
landen. Met het rapport Getting to 
good – Towards Responsible Corporate 
Tax Behaviour heeft Oxfam Novib in 
2015 de eerste richtlijnen voor een 
‘goede’ belastingpraktijk voor onder-
nemingen gepresenteerd. De richtlijn 
kan ondernemingen helpen om de 
impact van hun belastinggedrag te 
vergroten in de ontwikkelingslanden 
waar zij zaken doen. Het gaat om  
een lastige discussie met een hoog 
abstra ctie niveau. Terugkijkend durf ik 

Belastingheffing  
hoort er gewoon bij

De afgelopen jaren is forse vooruitgang geboekt met betrekking tot het bewustzijn rond  
een verantwoorde belastingmoraal. Die discussie heeft ook buiten de fiscale bubbel voet aan 

de grond gekregen. Bij Oxfam Novib vinden we dat we als we niet uitsluitend vanuit  
het eigenbelang redeneren, met elkaar tot betere beleidsbeslissingen komen.

te stellen dat we de afgelopen jaren 
forse vooruitgang hebben geboekt 
met betrekking tot het bewustzijn 
rond een verantwoorde belasting-
moraal. Al begin 2018 liet een voor-
uitstrevende groep multinationals 
zien dat zij serieus werk willen  
maken van eerlijke fiscale principes.  
Dit zogenoemde B Team lanceerde 
toen een set Responsible Tax 
Principles. Daarmee toonden de  
be trok ken onder nemingen aan dat  
zij het belangrijk vinden dat zij zich 
goed voelen bij hun eigen belasting-
praktijken en bereid zijn daar uitleg 
over te verschaffen. 

Door Johan Langerock, Tax Policy Advisor bij Oxfam Novib
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Oneerlijk en niet coherent
Het B Team laat in de praktijk zien dat elke onderneming 
bereid moet zijn om zich eerlijk en transparant op te stellen. 
Naar investeerders, consumenten en alle andere mogelijke 
stakeholders in de samenleving moeten zij duidelijk kunnen 
maken dat hun handelswijze is ingegeven door zakelijke, 
bedrijfseconomische overwegingen.  
Mogelijke fiscale repercussies mogen daarbij nooit als 
hoofdmotief gelden. Er zijn nog steeds bedrijven die actief 
lobbyen voor het verkrijgen van tax incentives met als stok 
achter de deur dat ze zich anders elders zullen vestigen.  
Ik vind dat oneerlijk en niet coherent. Net als mensen die 
schermen met het argument dat de aanpak van belasting-
ontwijking kan leiden tot ineenstorting van de economie. 
Van zulke dogmatiek mag in mijn ogen geen sprake zijn. 

Wij vinden het belangrijk dat de discussie rond eerlijke 
belastingheffing buiten de fiscale bubbel wordt gevoerd. 
Het is immers geen zaak die louter voor experts van belang 
is, maar een vraagstuk dat de hele samenleving aangaat. 

Dat bewustzijn is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, 
ook binnen ondernemingen. Daar wordt inmiddels tot in de 
hoogste echelons gesproken over belastingvraagstukken. 
Vroeger was dit louter een aangelegenheid voor de tax 
departments. Dat is echt veranderd, mede onder druk van 
externe stakeholders. Hiermee is ook de moraal veranderd.

Eigen verantwoordelijkheid
Dat de luiken naar het publieke domein zijn opengegooid is 
absoluut een gezonde tendens. Daarin heeft elke speler de 
verantwoordelijkheid om de eigen standpunten eerlijk toe 
te lichten. Dit geldt ook voor Oxfam Novib. In campagnes 
formuleren we onze boodschap vaak scherp: soms leidt dat 
tot kritiek. Daarop zijn we ook aanspreekbaar: het met elkaar 
aangaan van de dialoog kan namelijk leiden tot betere 
beleids beslissingen. 
Oxfam Novib heeft altijd gepleit voor public country-by-
country reporting. De wijze waarop daar in actiepunt 13 van 
het OESO Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project 
invulling aan gegeven is, was niet wat wij voor ogen hadden. 
Onze bedoeling was om publiek toegankelijke data te genere-
ren, zodat er een betere basis is voor een goed geïnformeerd 
maatschappelijk debat. Helaas heeft de vrees voor een 
verzwakking van de concurrentiepositie bij o.a. Duitse 
ondernemingen geleid tot een compromis waarbij die data 
uitsluitend beschikbaar zijn voor de belastingautoriteiten. 
In de praktijk blijkt het een taaie opgave om echt publieke 
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country-by-country reporting voor alle multinationals te rea-
li seren. Gelukkig zijn er ook multinationals die laten zien dat 
het gewoon kan en hun verantwoordelijkheid in deze nemen.

Allerhoogste standaarden
In onze rol screenen we financiële instellingen op hun best 
practices, bijvoorbeeld ten aanzien van belastingheffing. 
Dat de Nederlandsche Bank voor financiële instellingen een 
taak ziet weggelegd voor het signaleren van belasting ontwij-
king, verbaast mij niet. Hoever banken kunnen gaan in het 
fiscaal screenen van klanten, moeten we afwachten. Het is 
immers geen gemakkelijke opgave. Toch beschouw ik het als 
een positieve tendens. Zeker omdat iedereen het er eigenlijk 
wel over eens is dat tax integrity van groot belang is. 
Daarom is het ook niet onlogisch om zoveel mogelijk partijen 
een rol als poortwachter te geven. Belangrijk is daarbij dat 
een instelling ook daadwerkelijk actie onderneemt als er iets 
aan de hand is. Dat via de zogenoemde Mauritius Leaks naar 
buiten is gekomen dat een Nederlandse ontwikkelingsbank 
een project financierde waarvan het wist de winst jarenlang 
onbelast zou blijven, is een kwalijke zaak. Juist organisaties 
die met publieke middelen werken, moeten aan de aller hoogte 
standaarden voldoen: zij hebben immers een voorbeeldfunctie. 
Voor Oxfam Novib blijft het aanpakken van belasting-
paradijzen een hoge prioriteit. Dat geldt evenzeer voor 
brievenbusmaatschappijen. In beide gevallen moet sprake 
zijn van voldoende substance, van een business purpose. 

Ondernemingen moeten ervan uitgaan dat de door hen 
ontworpen structuren uiteindelijk vanzelf in de openbare 
ruimte terechtkomen, via welke leaks dan ook. In zo’n geval 
moet men zonder schaamrood op de kaken kunnen uitleggen 
waarom voor een bepaalde structuur is gekozen.

Belastingconcurrentie is niet goed
Regelgeving als het Multilateral Instrument, DAC6 en 
ATAD 1 en 2; daar is Oxfam Novib echt heel positief over. 
De ver antwoordelijke eurocommissaris heeft uitstekend 
werk verricht. De afgelopen vijf jaar zijn er dingen gebeurd 
die daarvoor niemand voor mogelijk had gehouden.  
In januari 2019 zijn de onderhandelingen voor BEPS 2.0 
van start gegaan met twee pilaren: belastingheffing in de 
digitale economie en de wereldwijde invoering van een 
minimum belasting. Deze vervolgronde laat zien dat BEPS 
1.0 niet ver genoeg gaat. Het is tevens een erkenning van 
het feit dat onbegrensde belastingconcurrentie niet goed 
is. Concurrentie op efficiëntie en kwaliteit is goed en gezond, 
maar in de fiscaliteit leidt het alleen maar tot een race naar 
de bodem, die de middelen van overheden om te investeren 
in gezond heidszorg en onderwijs onder druk zet. Daar moeten 
we echt vanaf.
Als onderneming moet je de filosofie aanhangen: als het 
goed is voor de maatschappij dan is het ook goed voor mij. 
Belastingheffing hoort er gewoon bij; overheden verdienen 
een zekere return on investment. 
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Fiscale integriteit:  
eerlijkheid, betrouwbaarheid 

en transparantie
Door Arjo van Eijsden 
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Fiscale integriteit is niet alleen een zeer actueel thema in 
wetenschappelijke tijdschriften, het is ook een onderwerp 
waarover in de publieke arena stevig wordt gediscussieerd 
en waaraan de media bijna elke dag aandacht besteden.  
In Nederland, maar ook daarbuiten. Om een goede discussie 
te kunnen voeren over fiscale integriteit, moeten we wel 
weten waarover we het eigenlijk hebben. Als ik naar de 
diverse discussiebijdragen kijk, zowel in fiscale vakbladen 
als in de media, valt op dat niet iedereen deze woorden  
op dezelfde manier gebruikt.

Wikipedia geeft de volgende definitie: “Integriteit is de 
persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een 
individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is 
en niet omkoopbaar.” De kern is dat een integer persoon 
doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Dat geldt niet alleen 
voor personen, maar ook voor organisaties. Bedrijven die 
integer zijn, handelen dus in overeenstemming met de regels 
en principes waar zij voor staan. Dat zijn niet alleen wettelijke 
verplichtingen, maar ook interne normen en waarden.  
In de Code of Conduct van de Nederlandse Orde van 
Belasting adviseurs (NOB) wordt het begrip integriteit ook 
op deze manier uitgelegd: als belastingadviseur word je 
geacht je te houden aan de waarden en normen waarvoor 
je staat; naast wet- en regelgeving zijn dat de beroeps-
regels van de NOB en de waarden en normen die je als 
kantoor uitdraagt.

Duidelijke principes
Uitgaande van deze invulling van het begrip integriteit kan 
een bedrijf dat zich bezighoudt met agressieve tax planning 
heel integer zijn. Als je als bedrijf vindt dat alles wat niet in 
strijd is met wet- en regelgeving is toegestaan en daarover 
heel transparant bent, handel je in overeenstemming met 
duidelijke principes. Zo bezien kan belasting ontwijking 
prima samengaan met integriteit. Zolang je maar doet wat 
je zegt, en zegt wat je doet. Toch is dat niet hoe er tegen-
woordig tegen fiscale integriteit wordt aangekeken.  
Dat wordt treffend geïllustreerd door het document dat 
DNB begin juli heeft gepubliceerd onder de titel ‘Good 
practices – Fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken’. 
Met deze guidance biedt DNB banken handvatten hoe zij 
een praktische invulling kunnen geven aan de beheersing 
van risico’s samenhangend met belastingontwijking en 
-ontduiking, ter waarborging van een integere en beheerste 
bedrijfsvoering. DNB merkt nadrukkelijk op: “Belasting-
ontwijking en belastingontduiking vallen binnen de definitie 
van fiscale integriteitsrisico’s, waarop deze guidance van 
toepassing is.” 

Tax governance
Dat belastingontduiking wordt genoemd in het kader van 
fiscale integriteit is niet zo vreemd. Maar waar om ook be las
tingontwijking? Dat is toch legaal? Daarover wordt in het 
document van DNB opge merkt: “Ook wanneer geen sprake 
is van risico’s op belastingontduiking, verwacht de wetgever 
ten aanzien van belastingontwijking een nadere onder-
zoeksinspanning van banken. Enerzijds om te voor komen dat 
banken handelingen verrichten die in het maat schappelijk 
verkeer als onbetamelijk worden beschouwd en anderzijds 
om te voorkomen dat cliënten door hun handel wijze van 
belasting ontwij king de reputatie van de bank dan wel de 
financiële markten schaden.” Fiscale integriteit heeft in deze 
visie dus ook te maken met maatschappelijke on be tamelijk-
heid en reputatierisico’s. En dat belasting ontwijking tegen-
woordig door velen als onbetamelijk wordt gezien en mede 
daardoor tot reputatie risico’s leidt, behoeft geen toelichting.

Waar het in de ‘Good practices – Fiscale integriteits risico’s bij 
cliënten van banken’ echter vooral om gaat, is hoe banken 
interne processen zo kunnen inrichten dat zij de fiscale 
integriteitrisico’s die aan bepaalde cliënten verbonden zijn 
beter kunnen identificeren en beheersen. Het belang daar
van is evident. Niet alleen banken, maar ook andere be drijven 
en hun adviseurs zouden moeten nadenken over hun ‘tax 
governance’. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
In zijn Fiscale beleidsagenda van eind mei stelt staats-
secretaris van Financiën Menno Snel dit thema nadrukkelijk 
aan de orde. Volgens hem is belasting betalen niet alleen 
een wettelijke verplichting, maar ook een maatschappelijke 
verantwoordelijk heid. Omdat wetgeving alleen de oplossing 
niet is, roept hij het bedrijfsleven en de belasting advies sector 
ertoe op om in het kader van hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid een ‘tax governance code’ te ontwikkelen. 
De komende periode zullen diverse stakeholders hierover met 
het ministerie van Financiën verder van gedachten wisselen. 
Wat mij betreft zou zo’n tax governance code duidelijk moeten 
maken waar men op fiscaal gebied voor staat. Daarbij gaat 
het vooral om kernwaarden als eerlijkheid, betrouw baar heid 
en transparantie. En dan zijn we weer terug bij het begin, want 
zijn dit niet precies de ingrediënten van fiscale integriteit? 
Kortom, over dit onderwerp zijn we nog lang niet uitgepraat!

Arjo van Eijsden is partner bij Ernst & Young 
Belastingadviseurs LLP en lid van het bestuur van de 
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
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Het klinkt zo voor de hand liggend. 
Elke organisatie moet op een integere 
manier omgaan met haar belasting-
plicht. Toch is die simpele maat schap-
pe lijke verwachting in de praktijk nog 
niet zo eenvoudig te vertalen tot een 
praktische handleiding voor bankiers 
en trustkantoren.

Van Oostrom: “Hoe kijken jullie naar 
de maatschappelijke verwachtingen 
op dit vlak?”

Braamskamp: “De publicatie van de 
Panama Papers in 2015 heeft tot een 
trendbreuk geleid hoe de maatschappij 
aankijkt tegen fiscaliteit. Een breed 
publiek heeft veel meer een mening 
gevormd over fiscale constructies en 

Fiscale constructies 
zijn het

nieuwe roken 
Banken en trustkantoren krijgen een steeds grotere rol bij het zorgen voor fiscale 

integriteit bij hun klanten. Nieuwe wet- en regelgeving werkt niet met harde normen  
over wat wel en niet mag. Lastig maar onvermijdelijk, zo bleek tijdens de roundtable met 
Eline Goderie (TMF Group / Holland Quaestor), Huug Braamskamp (Citco Group / Holland 
Quaestor), Ton Daniels (de Nederlandse Vereniging van Banken) en Sebastiaan Swaak (EY) 

onder leiding van Arjan van Oostrom (EY).

daarmee is er ook meer druk ontstaan 
om het beleid te veranderen.”

Daniels: “Niettemin was er voor die tijd 
ook al wel aandacht voor. Na de finan
ciële crisis was er veel te doen over  
de rol van tax havens. In ieder geval  
is er de laatste jaren veel ver anderd 
mede als gevolg van een veelheid aan 
nieuwe en aangescherpte wet- en regel-
geving. De leden van de NVB zijn heel 
actief met het onderwerp bezig en wij 

krijgen regelmatig vragen over hoe  
je bepaalde regelingen in de bancaire 
praktijk zou moeten toepassen.”

Goderie: ”Een rode lijn in deze ontwik-
ke lingen is dat er meer transparantie 
komt. Als we dat goed doen, kan dat 
echt een verschil maken in de maat-
schappelijke perceptie. Er verandert 
echt heel veel ten goede, alleen is dat 
misschien bij het grote publiek nog  
niet altijd zichtbaar.”

Swaak: “Maar juist omdat het zeer 
complexe materie is, is het ook lastig 
om er op een eenvoudige manier over 
te communiceren. De nuance ben je  
al snel kwijt in het publieke debat als  
je over fiscale techniek begint.” 
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– waar het onderwerp belasting-
ontwijking speelt – en de ‘postbussen’ 
waar het gaat om de wenselijkheid 
van internationale constructies.”

Goderie: ”Er is simpelweg geen andere 
optie dan deels te werken met open 
normen. Een onderwerp waarover  
de opinies door de tijd heen zo aan 
verandering onderhevig zijn kun je 
eigenlijk niet vatten in een wet met 
harde normen. Want met zo een wet 
loop je per definitie achter de feiten 
aan. De kunst en de uitdaging is om 
invulling te geven aan deze open 
normen. Hoe gaan we om met de 
verschillende inzichten en invullingen, 
wat doet de toezichthouder?  
Open normen vereisen meer sturing.”

Swaak: “De veranderende tijdgeest is 
evident, in Nederland en daarbuiten. 
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook 
dat steeds meer multinationals niet 
meer eendimensionaal de waarde voor 
de aandeelhouder nastreven maar zich 
ook meer bewust worden van de maat-
schappelijke waarde. De discussie 
omtrent fiscale integriteit sluit daar 
naadloos op aan en ik denk dat open 
normen zich daar prima voor lenen.”

Braamskamp: “Eens. Maar dat neemt 
niet weg dat het lastig is om concrete 
invulling te geven aan maatschappe-
lijke betamelijkheid. Vanuit Holland 
Quaestor geven we hier duiding aan 
met een Tax Integrity richtlijn voor 
onze leden waarin we die open norm 
vertalen naar een aantal indicatoren. 
Daarmee kunnen we ook aan de 
buitenwereld laten zien hoe we met 
fiscale integriteit omgaan.”

Goderie: ”Bovendien kun je zo’n richt-
lijn regelmatig updaten. Onze ambitie 
is om dat jaarlijks te doen. En door te 

Van Oostrom: “Een van de kritiek-
punten op de wet- en regelgeving voor 
de financiële sector is dat sprake is 
van open normen die door de banken 
en trustkantoren zelf moeten worden 
ingevuld. Is dat terechte kritiek?”

Daniels: “Maatschappelijk gezien is  
er ook geen eenduidige norm. Er zijn 
grofweg twee doctrines. Je kunt je op 
het standpunt stellen dat je de fiscale 
mogelijkheden mag benutten die de 
wet je biedt. Je kunt je ook op het 
stand punt stellen dat je een morele 
verant woordelijkheid hebt om een  
fair share aan belasting af te dragen. 
En alle smaken daartussen. Wat het 
lastig maakt is dat er veel onder werpen, 
wet ten en regels door elkaar lopen. 
Eigenlijk zouden we drie groepen 
moeten onderscheiden waar verschil-
lende thematiek een rol speelt.  
De positie van de vermogende par ti-
culieren – en de toepassing van de 
transparantieregels over bank reke-
ningen, beleggings vennoot schap pen 
en UBO-registers, de multinationals  

rapporteren over wat er verandert  
– zo eenvoudig mogelijk – kunnen we 
het maatschappelijk vertrouwen (her)
winnen.”

Van Oostrom: “Fiscale constructies 
zijn eigenlijk het nieuwe roken.  
Het wordt niet langer zondermeer 
geaccepteerd. Wat zijn de uitdagingen 
in jullie sector?”

Daniels: ”Voor banken geldt dat dit 
vraagstuk op drie niveaus speelt.  
Ten eerste moet de bank zelf aan de 
eisen voldoen. Ten tweede gaat het 
om de producten van de bank. En ten 
derde is er een verantwoordelijkheid 
om te beoordelen of de klanten van de 
bank wel voldoen. Dit is de lastigste, 
onder meer vanwege het volume. 
Banken hebben immers miljoenen 
klanten. Een deel van de beoordeling 
kun je automatiseren door data te 
verzamelen en op basis van vast-
gestelde indicatoren een risicoanalyse 
te doen. Maar voor een deel komt het 
neer op persoonlijke inschattingen, 
professional judgement. Maar je kan 
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niet iedere transactie door een fiscalist 
laten beoordelen. Het effect van de 
strengere eisen, zware sancties en 
reputatierisico’s is zichtbaar in het 
vraagstuk van het zogeheten de-risken. 
Banken moeten zich afvragen of ze 
bepaalde groepen risicovolle klanten 
nog wel kunnen accepteren.
Een ander effect is dat het aanvragen 
van betaalrekeningen door bedrijven-
langer kan duren omdat banken strakke 
procedures moeten volgen. We moeten 
oppassen dat we hierin niet door slaan. 
Stel dat we het maatschappelijk niet 
acceptabel vinden hoe Uber met zijn 
eigen fiscale positie omgaat,gaan we 
dan straks van een bank vragen dat 
deze geen transacties van Uber meer 
verwerkt?”

Braamskamp: ”Bij trustkantoren zit 
de uitdaging vooral bij reeds bestaande 
structuren. Een structuur die tien jaar 
geleden de toets der kritiek kon door-
staan is nu soms niet langer maat-
schappelijk geaccepteerd. Daar moet 
het trustkantoor dan samen met een 
klant en adviseur naar kijken. Een van 

de lastige factoren daarbij is dat er 
internationale verschillen in opvat-
tingen zijn. Amerikaanse bestuurders 
redeneren vaak vooral over de lijn dat 
als iets wettelijk is toegestaan, het dan 
ook geen probleem is. Nederlandse 
bestuurders hebben vaak wat betere 
voelsprieten voor wat er maatschap-
pelijk speelt en wegen dat ook mee.”

Van Oostrom: “Dan zijn er soms 
stevige gesprekken nodig?”

Braamskamp: “Zeker. Maar daarbij 
houden we voor ogen dat het doel 
niet is om bedrijven weg te jagen uit 
Nederland. Juist niet. Het doel is om 
samen te komen tot een verbetering 
zodat de structuur voortaan wel de 
toets der kritiek kan doorstaan.  
Voor onze sector spelen drie partijen 
een rol bij de beoordeling van de fiscale 
integriteit van onze klanten: de bank, 
het trustkantoor en adviseurs zoals EY. 
Idealiter trekken zij dezelfde conclusies 
en werken in elk geval op basis van de-
zelfde good practices. Het zou helemaal 
mooi zijn als de betrokken adviseur er 
een stempel van goedkeuring op zet. 
Maar ik realiseer me ook wel dat het 
niet helemaal zo werkt.”

Van Oostrom: “Nog een laatste advies 
over dit thema?”

Daniels: “Laten we vooral niet vergeten 
dat de Belastingdienst een centrale 
rol speelt. Tax rulings waren altijd een 
belangrijk aspect van het Nederlandse 
vestigingsklimaat. Nu dat niet langer 
het geval is moeten we in elk geval 
zorgen voor voldoende capaciteit en 
kennis bij de Belastingdienst.”

Goderie: “En laten we wat geduld 
hebben. Alle nieuwe wet- en regel-
geving verdient tijd om tot zijn recht 
te komen. Eerst in kaart brengen wat 
het oplevert voordat we nog meer 
nieuwe initiatieven nemen.”

Swaak: “Het is goed om pro-actief 
onderdeel te zijn van deze discussie en 
een constructieve bijdrage te leveren, 
mede ook om de maatschappelijke 
discussie de nodige nuance te geven. 
Maar dat gaat niet vanzelf en gaat met 
vallen en opstaan. Bovendien als hier 
een voortrekkersrol wordt genomen, 
zou dit zelfs een onderscheidend 
kenmerk kunnen zijn voor Nederland.”
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De uitdaging zit  
in het veranderen 
van constructies die 
tien jaar geleden de 
toets der kritiek nog 
konden doorstaan

“



Zeven vragen  
over fiscale integriteit

Dat de roep om meer transparantie ertoe leidt dat de fiscaliteit uit  
de ivoren toren komt, is een positief gegeven volgens Silvain Niekel van EY. 

Maar regelgeving blijft een heikel punt. “Je kunt niet in de wet zetten:  
gij zult fiscaal integer zijn.” 

3Wat is de impact op 
jouw werkzaamheden 
als belastingadviseur  
in vergelijking met pak-
weg tien jaar geleden?

“De tijd dat veel adviseurs waren ge-
richt op het maximaal opentrekken van 
de fiscale trukendoos is in Nederland 
al lange tijd voorbij. De introductie 
van het horizontaal toezichtsmodel 
heeft daar ook aan bijgedragen. 
Cliënten vragen ons niet alleen of een 
bepaalde constructie fiscaal verdedig
baar is, ze willen ook weten of dit 
eventueel gevolgen kan hebben voor 
hun relatie met de fiscus. Op dat 
gebied zijn wij een stuk proactiever 
gaan adviseren. Daarnaast is er ook 
meer aandacht voor de reputatie van 
EY als kantoor en voor mijzelf als 
adviseur. Zet ik mijn goede verstand-
houding met de inspectie op het spel 
door een inspecteur te overtuigen 
|van het behalen van een eenmalig 
financieel voordeel voor mijn klant? 
Nee dus.”

1  Er is sprake van een 
groot aantal ontwikke-
lingen in het fiscale  
domein. Zie je een 
overkoepelend thema?

“Wat mij betreft is transparantie  
het sleutelwoord. Wat ooit begon  
met maat  schappelijke ophef over de 
belasting praktijken van Amerikaanse 
multinationals, heeft ook dichter  
bij huis tot een kritische opstelling  
van allerlei stakeholders geleid. 
Bedrijven voelen als gevolg van 
initiatieven van ngo’s en belangen-
organisaties van bijvoorbeeld con su-
menten en beleggers de druk om 
inzicht te bieden in hun fiscale beleid. 
Ook de Belastingdienst dwingt die 
transparantie af. Op zich is dat niet 
slecht. De fiscaliteit was vroeger een 
feestje in de ivoren toren van super-
specialisten. Waar zij nooit verant-
woording hoefden af te leggen, 
komen ze nu in de spotlights.”

2Inmiddels staat fiscale 
integriteit hoog op de 
agenda van menig stake-
holder. Wat is jouw visie 
op deze ontwikkeling? 

“Ik zie het als een logisch uitvloeisel 
van de maatschappelijke veront waar di-
ging over agressieve belastingplanning. 
Voor bedrijven is het goed dat er bij 
het bestuur en de commissarissen 
meer aandacht is ontstaan voor fiscale 
vraagstukken in het algemeen en 
fiscale integriteit in het bijzonder.  
Dit stelt hen beter in staat om op een 
genuanceerde en verantwoorde manier 
tot een algehele risico-afweging te 
komen en te beoordelen hoe de fiscale 
strategie zich verhoudt tot de normen 
en waarden die het bedrijf wil uit dragen. 
Dat neemt overigens niet weg dat de 
maatschappelijke discussie naar mijn 
mening soms te ongenuanceerd wordt 
gevoerd. Zo wordt bedrijven soms door 
politici verweten gebruik te maken van 
fiscale faciliteiten die bewust door de 
overheid als stimuleringsmaatregel 
zijn ingevoerd. In dat soort gevallen 
bekruipt mij sterk het gevoel dat er 
slechts voor de bühne wordt geacteerd, 
en dat komt het debat uiteindelijk niet 
ten goede.”
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Over EY
EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance, 
tax, transaction en advisory services. Met de inzichten 
en de hoogwaardige diensten die wij bieden, dragen wij 
bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaal-
markten en economieën overal ter wereld. Wij brengen 
toonaan gevende leiders voort die door samen te werken 
onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. 
Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van 
een beter functionerende wereld voor onze mensen, 
onze cliënten en de maatschappij. 

De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie 
en mogelijk naar een of meer lidfirma’s van Ernst & Young 
Global Limited (EYG), die elk een afzonderlijke rechts-
persoon zijn. EYG is een UK company limited by guarantee 
en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Informatie over 
hoe EY persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en een 
beschrijving van de rechten die personen hebben onder 
de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn beschik-
baar op ey.com/privacy. Voor meer informatie over onze 
organisatie, kijk op ey.com.

Over EY’s Financial Services
Wet- en regelgeving voor financiële ondernemingen wordt 
steeds strikter. Banken en verzekeraars staan voor de 
uitdaging om naast het effectief beheersen van risico’s ook 
te voldoen aan verwachtingen van uiteenlopende belang-
hebbenden. Vermogensbeheerders en dienstverleners zien 
zich dagelijks gesteld voor uitdagingen als het beheersen 
van de organi satie groei, risicovermindering, het bieden van 
transparantie en het accepteren van toe zicht. EY stelt des-
gewenst een wereldwijd opererend team van deskundigen 
samen om u te helpen uw mogelijkheden maximaal te 
benutten. Onze mensen beschikken over zeer uitgebreide 
ervaring op het gebied van Assurance, Tax, Transaction en 
Advisory. Bovendien zijn zij uitstekend toegerust om u te 
helpen inspelen op trends in de markt zodat u uw doelen kunt 
ver wezenlijken en effectiever kunt concurreren. Zo maakt 
EY het verschil.
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Alle rechten voorbehouden.
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Dit document is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en niet als 
accountancy, fiscaal of anderszins professioneel advies. Gelieve voor 
specifiek advies contact op te nemen met uw adviseurs.

ey.com/nl

Silvain Niekel
Partner EY International Tax and Transaction Services
T +31 (0)6 29 08 40 76
E silvain.niekel@nl.ey.com

4Hoe beoordeel je als adviseur of fiscale 
optimalisatie nog maatschappelijk betamelijk is?

“Wat maatschappelijk betamelijk is, laat zich niet een-
voudig definiëren. Daarom heeft EY richtlijnen ontwik

keld die voor schrijven dat wij in bepaalde gevallen eerst een interne 
commissie moeten consulteren voordat wij ons advies aan de cliënt 
kunnen uitbrengen. Zo’n verplichte consultatie is bijvoorbeeld aan 
de orde als een bepaalde structuur of transactie geen enkel ander 
doel dient dan het besparen van belasting. Als ik vermoed dat ergens 
gedoe van zal komen, zal ik mijn cliënt doorgaans adviseren eerst 
voor overleg met de Belastingdienst te plegen. Daar waar de regels 
ruimte laten voor een grijs gebied is het wat mij betreft op de lange 
termijn vaak verstandiger om te kiezen voor de open dialoog dan 
voor het confrontatiemodel.”

5Wat is de grootste uitdaging voor jouw klanten als 
het gaat om fiscale integriteit?

 “Dat is ongetwijfeld het voldoen aan nieuwe regel geving 
op het gebied van het doorlichten van klanten op fiscale 

integriteitsrisico’s. Zo moeten banken na hun poort wachters rol op het 
gebied van witwassen en terrorisme nu ook klanten gaan monitoren 
op het gebied van belastingontwijking. Het is nogal een uitdaging om 
beleid daarvoor vast te leggen in consistent uit te voeren richtlijnen. 
Er zijn boeken volgeschreven over het verschil tussen belasting ont-
duiking en -ontwijking en nog steeds zijn de professoren belasting recht 
het niet met elkaar eens. Los daarvan: wat nu nog maatschappelijk 
aanvaardbaar is, kan over tien jaar weer anders zijn.”

6 Hoe ver gaat de rol van de financiële industrie?

“Kennelijk heel ver. Traditionele taken van de 
Belasting dienst worden op het bordje van financiële 
instellingen gelegd. Als gevolg daarvan moeten ze steeds 

meer data aan de fiscus gaan verstrekken, waarvan slechts een zeer 
beperkt deel echt relevant is. Er dreigt een vorm van overkill die tot 
willekeur bij de acceptatie van klanten kan leiden. Geweigerde klanten 
zouden trouwens best eens een gang naar de rechter kunnen maken. 
Dan wordt het wel erg ingewikkeld.”

7Hoe zou de wetgever het vraagstuk van fiscale 
integriteit beter kunnen inpassen in wetgeving?

“Je kunt niet in de wet zetten: gij zult fiscaal integer zijn. 
Ik denk dat het een gezond mechanisme is dat stake-

holders ervoor zorgen dat bedrijven op hun qui-vive zijn. En, ook 
niet onbelangrijk, de liefde moet wel van twee kanten komen. 
Naarmate de wetgever en de fiscus zich redelijk opstellen naar het 
bedrijfsleven, zal dit omgekeerd ook het geval zijn.”
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Kijk op ey.nl/fsadvisory voor artikelen  
en inspiratie.

Can thinking big 
keep your tax  
controversy small?
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