
Bulten verzoek

Van [
Aan [
Datum 21 07 2021 03 31

Onderwerp Re Betr Betr Betr Betr Betr Betroverteg NOB morgen

5 1 2 e PD VT BLD

]MKB BLD@Be[astingdienst5 1 2e

Fijn weer wat ruimte inde agenda voor wat betreft de RB ik weet niet of wij de wettelijke vrijheid hebben om dat

met de NOB te delen

Ik dachtdat de NOB zelf al contact hadden met andere koepels Ze zouden contact kunnen opnemen met

5 1 2 e

5 1 2 e

Met vriendelijke groet

5 1 2 e

Belastingdienst
Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 18500 13501 CM Utrecht

51 2 6

fq belastingdienst nl5 1 2e

Op 21 jul 2021 om01 29 heeft bet volgende geschreven5 1 2e

Allen

De NOB ziet geen reden voor een tvireede bespreking deze week Zij willen wel graag weten hoe de RB het heeft

geregeld

Met vriendelijke groet
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Belastingdienst MKB

5 1 2e

Kenniscentrum FD

Implementatie d HT FD

Op 20 jul 2021 om 16 31 heeft hetvolgende geschreven5 1 26

Allen

Ik wacht het bericht van de NOB even af Evengoed als de NOB toch nog op prijs stelt om te overleggen dan zal Ik namens de Belastingdienst
totum pro parte hetwoord voeren

Metvriendelijke groet

I mi I
Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

0 11C2 gif

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

51 2 6M

I 5 1 26 l@belastinqdienst nl

secretaresse 5 rle 5 1 2 6 I
20 07 2021 16 22 19—Ik sluit me bijl S 1 2 e laan Met vriendelijke groet kind regards 5 1 265 1 2e

fGO BLD

D VT BLD@Belastingdienst

|MKB7BLD@Belaslingdiensl |
Id 22

Onderwerp Betr Betr Betr Betr Betr overleg NOB morgen

5 1 26Van

Aan

Cc

Datum 2U u 2U2i i

5 1 26
5 1 26 ]CD VT BLD@Belastingdienst5 1 26

Ik sluit me bij 5 1 2 e aan

Metvriendelijke groet kind regards

5 1 26

Grote ondernemingen

Belastingen
Ministerie van Financien

m[ 5 1 2 6

5 1 2 6 20 07 2021 16 11 27—Annulerenzou mijn voorkeurhebben Naarmijn mening moeten deze bijeenkomst goed kunnen

voorbereide

5 1 2 6Van fCD VT BLD

WKB BLD@Belastingdienst

GO BLD@Belastingdienst [
Aan F 1 2a

5 1 26 ]CD VT BLD@BelastingdienstCc 5 1 26

Datum 20 07 2021 16 11

Onderwerp Betr Betr Betr Betr overleg NOB morgen

Annuleren zou mijn voorkeur hebben

Naar mijn mening moeten deze bijeenkomst goed kunnen voorbereiden en eigenlijk is de lijd daar nu te kort voor

Anders ben ik bang voor een herbaling van zetten met andere spelers aan tafel
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Met vriendelijke groet

5 1 2 e

Belaslingdienst
Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 18500 13501 CM Utrecht

5 1 2 8M

I 5 1 28 ItcSbelastinadienst nl

} 20 07 2021 15 01 40—Allen Het is idd een externe bespreking met als onderwerp HT FD in de variant uitsluitend fiscalite5 1 28

5 1 2e | mkb bldVan

Aanj po BLD@Belastingdienst
pD VT BLD@Belastingdienst [^

01 ze

]CD VT BLD@Be[astingdienstCc [ 5 1 28 5 1 2e

Datum 20 07 2021 15 01

Onderwerp Betr Betr Betr overleg NOB morgen

Allen

jgebeld Hij koppelt5 1 2 8Het is idd een externe bespreking met als onderwerp HT FD in de variant uitsluitend fiscaiiteit Zojuist met

aan het eind van de middag het resultaait van de bespreking van gisteren terug aan de overige belrokkenen van de NOB Wij horen dan of

de afspraak van morgen nog zin heeft en waar die dan over zou gaan

Met vriendelijke groet

5 1 28

i^enniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

0 3EEA gif

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

Mj 5 1 2 6

I 5 1 26 ~l@belasrrigdienst nl

5 1 26 ^Td 5 1 2 8secretaresse

} 20 07 2021 14 39 26—Ha^T^ Dat is een mooi kort antwoord5 1 2e

5 1 2e fGO BLD

SlKa BLD@Bel astingdlenst

JD VT BLD@Belastlngd ienst [

Van

Aan 5 1 28

]CD VT BLD@BelastlngdienstCc 5 1 260 1 ^6

Datum 2 M 7 2021 14 39

Onderwerp Betr Betr overleg NOB morgen

H£^T]2^

Dat is een mooi kort antwoord

Canceiien kan natuurliik

Ais het weer met 5 1 2 8

If ik had de vragen waar gaat het over morgen en met wie praten we

is dan heeft dat morgen geen zin Als het bijvoorbeeld met[

maar nn

5 1 28 ] is dan zou5 1 2 8

het anders kunnen zijn maar dan geldtde eerstevraag waar gaat het over morgen

er

Met vriendelijke groet kind regards

5 1 28
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Grote ondernemingen

Belastingen
Ministerie van Finanden

5 1 2 6M

20 07 2021 14 05 38—Ha |5 1 2 e| Cancellen is ook een optie5 1 2e

Van

Aan

Cc

Datum 20 07 2021 14 05

Onderwerp Betroverteg NOB morgen

flKBBLD
pD VT BLD@Belastingdlenst

|GO BLD@Belastingdienst

O l 26

lCD VT BLD@Belastingdlenst5 1 265 1 26

Ha 5 12 0

Cancellen is ook een optie

Met vriendeiijke giroet

5 1 2 6

Kenniscentrum tiscaal d enstverieners

implementatie d HT FD

0 6092 gif

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Ortelicslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

5 1 2 6Ml

I 5 1 26 | 3 belastinodienst nl

5 1 26 ^t| 5 1 2 6secretaresse

—20 07 2021 13 55 24—Dagp^ ik heb net geprobeerd je te beiien5 1 2 6

Van[
Aan

to VT BLD

|MKBrBLD@Belastingdlenst
fG0 BLD@Belastingdien5t [

5 1 2 6

5 1 26

}CD VT BLD@Belastingdlenst5 1 26Cc 5 1 26

Datum 20 07 2021 13 55

Onderwerp overleg NOB morgen

Dag^^

ik heb net geprobeerd je te bellen

in mijn agenda slaat een overieg voor morgenmiddag

Vervolg overleg NOB Bdienst verdiepingsslag niveau fiscaliteit

Ik weet niet of dit nu een intern overleg is of extern en ik heb ook geen agenda gezien
Wat is het doel van het overieg

Als het inderdaad een overieg met de NOB is over het niveau fiscaiiteit lijkt het mij gelet op het overieg van gisteren nog niet zinvol om met hen te

overleggen

Eerst moeten we het intern eens zijn over hoe de insteek is bij het aangaan van de gesprekken en daarnaast heb ik ook na gisteren niet helder waarom de

NOB wil deelnemen aan HT FD { watzijn de intenties om te willen deelnemen aan HT FD of beperkt zich dit tot het toegang krijgen tot verbeterde”

serviceniveua s en andere voordelen en wat voor hen als knelpunt wordt ervaren

Wat mij betreft annuleren we dit overieg met verwijzing naar de bespreking van gisteren waar we beide pardjen nog huiswerk te doen hebben

Met vriendeiijke greet

1221337 00001



5 1 2 e

Belaslingdienst

Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 18500 13501 CM Utrecht

M| 5 1 2 e

I 5 1 2e l a belastinadienst nl

De Belastiiigdiemt stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarscluiften verzoeken klachten

ingebrekestelliiigen en soortgelijke fomiele bericliteii

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kan veitiouwelijke mfoimatie bevatten waaiToor de

fiscale geheiralioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afeender te infonneren

The Dutch Tax and Cnstoms Administmtion does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221337 00001



Bulten verzoek

5 1 2e bO VT BLD

flKB BLD@Be[astingdienst

Van

Aan

Datum 15 10 2021 15 31

5 1 2e

Onderwerp Betr Fw Betr Overleg 25 otdober a s bij de NOB inz status NOB verkenning koepelconvenant niveau fiscaliteit

Dag^ 1 2^prima om even te overleggen plan jij wat in

]nog meenemen5 1 2 e

Groetjes | 5 1 2e |

5 1 2e 14 10 2021 18 32 28 r5 1 2e| en 5 1 2e | Zoals je kunt lezen wil de NOB op korte termijn een gesprek Ik zie de

vliegende ha

Van

Aan

5 1 2e NKB^LD

|GO BLD@Belaslingdiensl | 5 1 2e l@belastingdienst nl

Jv1KB7BLD@Belastingdienst
5 1 2e

Cc 5 1 2e

Datum 14 10 2021 13 32

Onderwerp Fw Betr Overleg 25 oktobera s b| de NOB inz status NOB verkenning koepelconvenant niveau fiscaliteit

|5 1 2e|enr5 1 2e

Zoals je kunt lezen wil de NOB op korte termijn een gesprek Ik zie de vliegende haast niet en bovendien kan het ook niet op de korte termijn
die de NOB voorstelt Ik heb aan een aantal leden van de NOB aangegeven dat wij niet van koepelorganisaties verwachten dat zij zich een

oordeel vormen overde aanvaardbaarheid van de aangiflen van hun leden ja ja ik weet wel dat de aanvaardbare aangifte geen zelfstandig

juridisch begrip is Men reageert daar niet op dus dat zou ik eerst wel opgelost willen zien

Het is mij overigens ook niet helder wat nu precies onze positie is t a v het afsiuiten van een convenant met de NOB al dan niet beperkt tot

het niveau fiscaliteit Men zal in ieder geval de leden die deelnemen aan zo n convenant moeten monitoren en dat past volgens mij helemaal

niet in de rol opvatting van de NOB Dus wat dat betreft kunnen we het ook schriftelijk afdoen daar hoef ik niet over in gesprek

Even intern overleggen lijkt mij gewenst

Met vriendelijke groet

5 1 2e

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

1221343 00002



Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M | 5 1 2 e |
I 5 1 2e l@belaitirigdienst nl

secretaresse | 5 1 2e | TI 5 1 2 6

]MKB BLDcp 14 10 2021 18 1 9Doorgestuurd doar[ 5 1 2

T
Van

Aan ]

Datum 14 10 2021 18 19

Onderwerp Betr Overleg 25 oktober a s bij de NOB inz status NOB verkenning koepelconvenant niveau fiscaliteit

5 1 2e KByBLD

Q I

5 1 2e

5 1 2

Voor ons is de week van 25 oktober geen optie
Ik zal intern overleggen op welke termijn en met welke atvaardiging wij met de NOB in gesprek kunnen

We kunnen het t z t ook hebben over de positie van de fiscaal dienstverlener die zelf geen aangifte indient Dat had ik al voorbereid voor een

vorige gelegenheid

Overigens was er afgelopen dinsdag een webinar voor FD s die in aanmerking zouden kunnen komen voor HT FD Ik heb daar ook een

plaatje laten zien van de koepel branche en beroepsorganisatie waar wij een convenant mee hebben De vraag is meer dan eens gesteld
waarom de NOB niet op de dia vermeld werd Ik heb het neutrale antwoord gegeven dat de NOB geen HT convenant met de Belastingdienst
heeft Verder ook geen mededelingen gedaan

Met vriendelijke groet

5 1 2

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

I
Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M| S 1 2 e

I 5 1 2 l@belastingdienst nl

secretaresse | 5 1 2 H T | 5 1 2 6

] —14 10 2021 11 57 42—[EXTERNE E MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender Wees voorzichtig met5 1 2

het openen

5 12 6Van

Aan 5 1 2 l@beiastingdienst nr

Cc 1 5 1 2 r 1
Datum i4 iu uz1 11 57

5 1 2 r

Onderwerp Overleg 25 oktober a s bij de NOB inz status NOB verkenning koepelconvenant niveau fiscaliteit

[EXTERNE E MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender Wees voorzichfig met het openen van linkjes en hijiagen

In vervolgop het laatste gesprek tussen de NOB en de Belastingdienst van 19 juli jl omtrent HT FD zouden wij Jou

graag uitnodigen bij de NOB een fysieke vergadering} in de week van 25 oktober a s waarbij

5 1 2

5 1 2 5 1 2en

1221343 00002



wij de status willen bespreken betreffende de NOB verkenning van een koepelconvenant niveau fiscaliteit Vanuit de IMOB

ligt het in de bedoeling om een beperkte afvaardiging vanuit onze Kerngroep Toezicht en Handhaving aan dit gesprek te

laten deelnemen

Na de zomer zouden we overigens vanuit de Belastingdienst nog vernemen hoe er binnen HT FD omgegaan zou kunnen

worden met kantoren zonder aangiftepraktijk Wellicht kan dattijdens het gesprek ook nog aan bod komen

Het zou fijn zijn als je spoedig en bij voorkeur deze week nog kunt laten weten of jullie hiervoor openstaan zodat we

kunnen starten met het plannen hiervan door onze wederzijdse secretariaten

Vriendelijke groet

■

5 1 2d5 1 2 e resp

Met vriendelijke groet
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

5 1 2 e

Om de week vrij op vrijdag

de Muiderpoort
Sarphatistraat 500
Postbus 2977

1000 CZ Amsterdam

E I l@nob net

I www nob net

F 5 1 2 6

Kvknr NOB 40531315

Kvknr SOB 41205626

routebeschriiving

Wilt u door ons op de hoogte worden gehouden Abonneer u dan op een van onze nieuwsbrieven via

https www nob net nieuwsbrieven

^ denk aan het milieu voor u besluit deze e mail te printen

De informatie verzonden in dite mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde

Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking van deze informatie aan derden is

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs niet

toegestaan De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud van een verzonden e mailbericht noch voor tijdige ontvangst daarvan De Nederlandse Orde van

Belastingadviseurs kan niet garanderen dat een verzonden e mailbericht vrij is van virussen noch dat e

mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden

Indien bovenstaand e mailbericht niet aan u is gericht verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e

mailbericht te retourneren aan de verzender en hetorigineel en eventuele kopieen te verwijderen en te

vernietigen

The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the use of the individual

or entity to whom it is addressed You should not copy disclose or distribute this communication without the

authority of the Dutch Association of Tax Advisers The Dutch Association of Tax Advisers is neither liable for

the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its

receipt The Dutch Association of Tax Advisers does not guarantee that the integrity of this communication has

been maintained nor that the communication is free of viruses interceptions or interference

1221343 00002



If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and

delete and destroy all copies

De Belastmgdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaaischnften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericlit is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kaii veitiouwelijke Lnfomiatie bevatteii waaiToor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te infomieren

The Dutch Tax and Cnstoms Administration does not accept filii^s requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tlie addressee It may contain infomiation tliat is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221343 00002



Buiten verzoek

Van

Aan

Datum 04 11 2021 10 18

Onderwerp Betr Re Beir HT FD koepelconvenant NOB

] CD VT BLD5 1 2e

}M KBB LD@Belastingdienst5 1 2e pO BLD@Belas1ingdiens1 [ 5 1 2e

Dag^ 1 2^wil je mij het memo sturen ik heb dat niet

We hebben het er maandagmiddag intern over 16 15 16 45 is een half uur voldoende Als NOB 29 11 de bespreking heeft met de

5 l 2e en wij wiiien voor die tijd nog een bespreking met NOB moeten we maandag spijkers metkoppen slaan

Harteiijke groet| 5 1^

} 03 11 2Q21 21 59 03—Van 5 1 2e GO BLDAan 5 1 2e5 1 2s

5 1 2s |MKB BLD@Belastingdienst

5 1 2e fGO BLD

_|u1KB BLD@Belastingdiens1
\ 1KByBLD@Belastingdienst [

Van

Aan 5 1 2e

Cc pD VT BLD@Belas1ingdiens15 1 2s 5 1 2e

Datum 03 11 202 t 2t 59

Onderwerp Re Betr HT FD koepelconvenant NOB

Ha@

Dit memo lijkt me vooral geschreven voor de interne buhne van de NOB Volgens mij hebben we veel vragen wel

besproken en beantwoord alleen bevallen onze antwoorden de NOB niet En de vraag komt op waarom ze

eigenlijk nog zouden willen meedoen En waarom wij datzouden willen

Het bevestigt voor mij nog maar eens dat wij niet moeten marchanderen met HT FD en niet een afzonderlijk
convenant fiscaliteit moeten sluiten

Ik denk wet dat we nog eens een keer met de NOB moeten overleggen voordat ze op 29 11 bij de hogere

legerleiding de bespreking aangaan Overigens de

genoemde gezelschap Dat is ook wel bijzonder Daar moeten we wel op ingrijpen

1221322

itten niet bij het door 5 1 2s5 1 2s

00003



Dan toch nog wel een dingetje dat volgens mij wel kan wringen Het onderwerp van een convenant HT FD is

beperkt omschreven het gaat alleen om het indienen van een aanvaardbare aangifte Serviceniveaus worden

nergens in het convenant genoemd En daarzullen we echt moeten kunnen beargumenteren waardoor de

serviceniveaus gerechtvaardigd zijn en waarom die dan niet bereikbaar zijn voor andere kantoren die geen

aangiftepraktijk hebben Ik ben minder onder de indruk van het argument dat dit ook geldt voor kantoren met

een aangiftepraktijk die niet meedoen met HT Ze hebben namelijkwel de keuzemogelijkheid mee te doen dan

hebben ze ook toegang tot de serviceniveaus

Nog maar een nachtje over slapen

Vriendelijke greet kind regards

5 1 2e

5 1 26

Belastingdienst Grote Ondernemingen
Netherlands Tax administration Large Business

Mobile 5 1 2e

Op 3 nov 2021 om 20 38 heeft het volgende geschreven5 1 2e

Collega s

Ik zie het niet als onze mijn taak concepten van brieven aan het bestuur van de Belastingdienst te becommentarieren Lijkt
mij ook niet wenslijk inhoudelijk te reageren al is er een aantal zaken die mij tegen de borst stuit en die we wellicht moeten

deien met de bestuurders die in gesprek gaan met de NOB

• Uit de laatste gesprekken lijkt de conclusie onafwendbaar dat de BLD geen ruimte biedt om op andere wijze dan

omschreven in de Leidraad invulting te geven aan het HT FD

Ik heb werkelijk geen idee aan weik gesprek de NOB refereert

• De invuUing van HT FD die de BLD voorstaat houdt een overdracht in van taken en verantwoordelijkheden van een

toezichthouder de BLD naar de koepelorganisaties die vanuit maatschappelijk en rechtsstatelijk perspectief ongewenst is

Dit is een onjuiste weergave van zaken Het is geen taak van de Belastingdienst toezicht uit te oefenen op FD s Daar zijn
andere instanties mee bezig Wij vragen de koepels om periodiek na te gaan of de in opzet aanwezige kwaliteitssystemen
ook daadwerkelijk zijn geimplementeerd bestaan Een mogelijke rolopvatting geen verplichting van de koepels c s die

ertoe kan ieiden dat de leden deel kunnen nemen aan HT FD Ik heb al meerdere keren aangegeven dat wij geen toezicht

op de kwaliteit van de aangifte vragen van de koepels al is daar niets op tegen Wij beoordelen steekproefsgewijs de

aanvaardbaarheid van de aangifte de werking van het kwaliteitssysteem om het vertrouwen dat wij in de deelnemers

hebben te toetsen

Dat er een norm ontbreekt is ook onjuist de aanvaardbare aangifte
• In de invuUing die de BLD voorstaat trekt de dienst zich vervolgens nagenoeg geheel terug uit dat toezicht m u v

landelijke acties de 1 steekproef en fraudegevallen en laat hij het toezicht in wezen over aan de NOB als

beroepsvereniging en haar leden

Baarlijke onzin de Leidraad staat vol met wijze en de intensiteit van het aangepaste toezicht en de monitoring van de

kwaliteit die HT FD s leveren De Belastingdienst trekt zich niet terug HT FD sluit naadloos aan bij de toezichtstrategie van

de Belastingdienst zoals die al meerdere malen bestuurlijk en politiek is geaccordeerd
een omgeving te creeren waarin het maken van fouten zoveel mogelijk wordt voorkomen onder andere door permanente

monitoring en periodieke evaluatie van de kwaliteit van de aangiften die de fiscaal dienstverlener indient

de kwaliteit van de fiscale aangiften van groepen bedrijven zoveel mogelijk vooraf te versterken

het bevorderen van goede interactie via een vast aanspreekpunt voor de fiscaal dienstverlener bij de Belastingdienst
de mate en intensiteit van de handhaving aan te passen aan vooraf geborgde kwaliteit van de belastingaangifte en het

niveau van transparantie van de deelnemende partijen

mogelijkheden open te laten om naleving af te dwingen in het onverhoopte geval dat een van de deelnemende partijen de

regels bewust niet wil naleven De BD 1 steekproef wat is dat

• terwiji het beoordelen van deze aanvaardbaarheid juist een kerntaak is en behoort te zijn van de BLD

Dat zeg ik Dat is nu juist wat de BD doet

• De NOB geeft echter geen oordeel over de inrichting van de werkprocessen door de aangesloten kantoren en monitort

1221322 00003



deze ook niet de NOB laat deze ml waar hij hoort namelijk bij de BLD

Dat is precies waar de schoen knelt Het gaat er niet om dat er werkprocessen c s zijn maar het gaat erom dat zij

geimpiementeerd zijn Dat is wat de andere koepeis ook doen

• De eisen die de BLD stelt aan de koepel en leden bij een convenant sluiten niet aan bij de huidige doelstellingen van en de

wijze waarop de NOB momenteel is georganiseerd
Fijn dat de NOB die conciusie trekt dan hoeven wij er geen aandacht aan te besteden een convenant is daarmee van de

baan

• Daarbij doet zich de vraag voor waarom niet alle belastingadvieskantoren rechtstreeks toegang krijgen tot een individueel

FD convenant De Leidraad par 1 3 en 4 1 maakt geen onderscheid tussen grotere en kleinere kantoren De NOB acht

het in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat kleine re kantoren en de belastingplichtigen die zij bijstaan anders worden

behandeld dan grofere kantoren

Ook voor kieine kantoren staat een zelfstandig FDC open De kans dat ze aan de voorwaarden voldoen zoals beschreven in

de Leidraad achten wij niet groot
• Een andere belangrijke vraag in dit kaderaan de Belastingdienst is of kantoren zonder aangiftepraktijk ook kunnen

deelnemen aan HT FD Het zou in strijd zijn met het gelijksheidsbeginsel en bovendien marktverstorend werken indien

deze kantoren niet in aanmerking zouden komen voor bepaalde serviceniveaus van de BLD zoals de voordelen die in de

Leidraad worden genoemd
Hier gaat de NOB over de schreef Wij hebben aangegeven dat de BD er belang bij heeft het werk van kwalitatief goede en

betrouwbare FD s te waarderen ook buiten de aangifte praktijk Daar is ook een aantal vragen over geformuleerd In de

laatste bespreking heeft de NOB dat agendapunt weggestreept Onacceptabel om dat de BD in de schoenen te schuiven

Wat mij betreft zet de NOB de samenwerkingsrelatie op het spei
• Over het gelijkheidsbeginsel kunnen we kort zijn Dat is bijna tien jaar geieden uitgebreid aan de ode gekomen in het

rapport horizontaai toezicht

• De overige punten lijken mijn ook niet echt de moeite waard om te besprekn
Ik vraag mij af wat de NOB wil bereiken met deze notitie Ze begrijpen toch zeif ook wei dat de BD HT FD niet gaat

beeindigen zeker niet vanwege de kritiek van een beiangenorganisatie die drie jaar meewerkt aan het ontwerpen van

doorontwikkeld HT en nu er achter komen dat zij onbedoeld hun eigen graf hebben gegraven men heeft alieen maar

instemmend zitten knikken bij de verwachtingen die wij aan een koepel stellen

Ik stel voor dat we de NOB te laten weten dat wij benieuwd zijn naar de uitkomst van het gesprek van eind november

Uiteraard zuiien we desgevraagd onze bestuurders voorzien van commentaar op het epistel van de NOB

Met vriendeiijke groet

5 1 2e

Kenniscentrum fiscaal dienstverieners

Implementatie d HT FD

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Pastbus 18500 3501 CM Utrecht

5 1 26M

I 5 1 26 l@be lastinodie nst nl

secretaresse 5 1 2e TI 5 1 26

[ ] NL 03 11 2021 10 56 01—[EXTERNE E MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender Wees

voorzichtig met het openen

5 1 26

]gipwc com
1 5 1 26 l@beiastinqdienst ni [

5 1 261 1 5 1 26 l@belastinqdienst nl

5 1 26

1 5 i 2^@nob net

Datum 03 11 2021 10 56

Onderwerp HT FD koepelconvenant NOB

Van

Aan

5 1 2e

] [ ]@belastmQdienst nl |5 i 2e|5 1 26 5 1 265 1 26

1 5 1 26 ~l@bela5tinadienst nl [ 5 1 26 |@nob netCc 5 1 265 1 26

[EXTERNE E MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijiagen

Best^pLgtf7i 24 enfXg
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We hebben elkaar diverse malen gesproken over de mogelijke deelaame van de NOB aan bet HT FD via een koepeiconvenant Het laatste overleg was ai weer

enige tijd geieden Het is Juiiie bekend dat de NOB een aantal fundamenteie vragen heeft bij de invuiiing van een koepeiconvenant en de roiverdeiing tussen

de Beiastingdienst de NOB en de aangesioten kantoren de mogelijke impact op de marktordening door de wijze waarop het HT FD nu wordt ingericht en

ook de wijze waarop kantoren zonder aangiftepraktijk kunnen deelnemen in het HT FD We hebben die fundamenteie vragen en zorgen binnen de NOB

uitvoerig besproken Dat heeft geleid tot bijgaand concept memo waarin we onze vragen en bezwaren uiteenzetten We zouden dit memo graag op korte

termijn met jullie willen bespreken Het memo zuiien we ook agenderen voor ons overleg metj
5 1 2e ^op 29 november as Ik zal dit memo daarom ook met hen delen

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2s len

Hartelijke groet

5 1 2s

Tel^hane |
Email I

5 1 2s J
5 1 2s

PricewatarliciusetJQapers EelasungadviseuK N V

Thomas R Malttmsstraat 51 1066IRI P O Box 903 5S | 1006 BJ | Amstadam The Netherlands

M [ ]|E [5 1 2s]|T ^ 5 1 2S5 1 2s[ 5 1 2s

buitsn verzoek

De Beiastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarscbiiften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele bericliten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afeender te infonneren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complamts notices of default or

similar foimal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain infonnation that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Buiten verzoek

Van 5 1 2e PO BLD

r BLD@Belastingdienst

pE VT BLD@Belastingdienst | 5 1 2e |1KB BLD SjBelastingdienst ] 5 1 2e rMKB BLD@Be[aslingdienst

Aai 1 26 _ u V

Cc 5 1 2s

Datum 10 11 2021 13 25

Onderwerp Betr Fw Betr Betr Betr Speed Notitie HT FDwm voor BD 03112021 pdf

Ha 5 1 2 6

VVas inderdaad al bekend maar niet dat het al verstuurd zou worden door NOB Eerder deze week hadden we kort overleg meC^^r 5 1 26 |
pj^en Ik ^ 1 2^zou nog contact hebben met[
meer nu NOB het al gedeeld heeft

Paar dingen

5 1 2s ] maar dat contact zou pas vrijdag mogelijk zijn Maar eigenlijk hoeft dat al niet

1 NOB heeft wonderlijk genoeg aan veel werkgroepen meegewerkt over HT FD en toen nooit deze fundamentele kritiek geurt

2 Kennelijk is er binnen NOB een beweging van kleine kantoren zonder aangiftepraktijk die het bestuur van NOB niet kan negeren

volgens mij is dit vooral voor de interne buhne

3 Het stuk wordt als concept gedeeld ik vraag me zeer af of ze dit definitief willen maken zie ook punten 1 en 2 hiervoor

4 Kennelijk willen ze dit bespreken in overleg met FJZ cd VT UHB en| 5 l 2e | Wonderlijk dat daar directeuren MKB en GO niet bij zitten

Het is onwenselijk dat hierover gesproken wordt zonder belrokkenheid MKB en GO

5 Inhoudelijk is er nogal wat af te dingen op dit memo

6 Wij moeten zelf wel openstaan voor kwetsbaarheden van HT FD bijvoorbeeld goed kunnen uitleggen waarom bepaalde kantoren niet

kunnen participeren Dat kunnen we maar eens te meer moeten we daar de goede woorden voor zien tevinden

Met vriendelijke greet kind regards

5 1 2s

5 1 2 e

Grote ondernemingen

Belastingen
Ministerie van Financien

5 1 2 SM

10 11 2021 12 36 50—Dag 5 1 2s en Mogelijk hebben jullie dit ook al via een andere weg gekregen5 1 2 6

5 1 2 SVan 3D VT BLD
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PD VT BLD@Belastingdienst 5 1 2e ]GO BLD@Be lastingdienstAan

Datum 10 11 2021 12 36

Onderwerp Fw Betr Betr Betr Spoed Notitie FIT FD wm voor BD 03112021 pdf

5 1 2e

Dag I 5 1 2e en

Mogelijk hebben jullie dit ook al via een andere weg gekregen
Ik heb jullie namen genoemd mbt de betrokkenheid bij de NOB en HT FD

Ik sluit de notitie bij

[bijiage Notitie HT FD wm voor BD 03112021 pdf is verwijderd door| ] GO BLD]5 1 20

Met vriendelijke greet

5 1 2 0

Belaslingdienst

Corporate Dienst Vatctechniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

PoEtbuE 18500 13501 CM Utrecht

5 1 2 0M

I 5 1 20 l@helaEtinndienEt nl

Doorgestuurddoar[ 5 1 2 0 ]CD VT BLD op 10 11 2021 12 33

PD VT BLD

lCD VT BLD@Belastingdienst
pD VT BLD a Belastinqdiensl|

]@Belastingdien3t

5 1 2 0Van

Aan 5 1 20

]3D VT BLD@Belastingdienst | 5 1 2 enCc[ ]CD VT BLD@Bela3tingdien3t [5 1 20 5 1 20 5 1 20

5 1 20

Datum 10 11 2021 10 09

Onderwerp Betr Betr Betr Spoed Notitie HT FD wm voor BD 03112021 pdf

Dag|5 1 2 0

Ik ben inderdaad met| 5 1 2^ en 5 1 20 betrokken geweest bij de gesprekken met de NOB Deze hebben inderdaad tot niets

geleid omdat de NOB andere voorwaarden eist Dat zij met dit stuk komen verbaast mij eigenlijk niet gelet op het verloop van de

gesprekken
Het lijkt op forceren van deelname aan HT via de bestuurlijke weg
Het stuk is een herhaling van standpunten van de NOB die bekend besproken en uitgelegd en weerlegd zijn

Het lijkt mij goed als| 5 1 2a~| |5 1 20| en ik aansluiten bij de voorbereiding

Met vriendelijke groet

5 1 2 0

Belaslingdienst
Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

PostbuE 18500 13501 CM Utrecht

5 1 2 0

I 5 1 20 l@helaEtinndienEt nl

behoorlijk wat gesprekken me4 ^h^S} 10 11 2021 09 44 43—In reactie op| 5 1 2 e~| Ik weet dat 5 1 205 1 2 0 en 5 1 2 6

hebben gevoe

Van [ JlD VT BLD5 1 2 0
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Aarji ]cD Vr BLD@Belastingdienst
Cc f 5 1 2e |UU V I B LD@Bel astingdienst

|5 1 2e|@Belastingdienst
Datum 10 11 2021 09 44

Onderwerp Betr Betr Speed Notitle HT FD wm voor BD 03112021 pdf

5 1 2e

]3D Vr BLD@Be I a slin gd iensl [ ]CD5 1 2epD VTfflLD@Belas1ingdienst[ 5 1 2e5 1 2e

In reactie op| 5 1 2 e~]

Ik weet datl 5 1 2e~~| en_5 l 2^behoQrli|k wat gesprekken hebben gevoerd [5 l 2 e||s ypigens mij ook redelijk goed op de hoogte

Ik zal in ieder geval ooM 5 1 2^ even op de hoogte brengen Ik veronderstel dat mail van| 5 1 2 e |een stukje uit een mail van 5 l 2e|[yi 2e

is

Vwb je gerichte vraag niet betrokken geweest bij het voorbereiden van de gesprekken met de NOB en het opstellen van de voorwaarden voor

deelname

mvgrt

5 1 2 e

Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving

Belastingdienst

06 1 5 1 2 e

I 5 1 26 ~|@belastingdienst nl

5 1 2 e 10 11 2021 09 24 21—Hallo5 1 2 e Na het project doorontwikkelen HT waar ik intensief aan deelnam heb ik het

onderwerp v

Van [
Aan| 5 1 26

5 1 2 6 ^CD VT BLD

] CD \^ BLD@Belastingdien5t
Cc | 5 1 2e nCD VT BLD@Belastingdienst| 5 1 2e

P 5 1 2e l^elastingdienst
Datum 10 11 2021 09 24

Onderwerp Betr Speed Notitie HT FDwm veer BD 03112021 pdf

]CD VT BLD@BelastingdienstJ 5 1 2 6]CD VT BLD@Belastingdienst[ 5 1 26

Hallo5 1 2 e

Na het project doorontwikkelen HT waar ik intensief aan deelnam heb ik het onderwerp volledig achter me gelaten
In die tiid waren de opinion leadersP 5 1 2e 11 5 1 2e | Ik voeg een geadresseerdenlijst bij de laatste die ik heb

peeftzich volgens mij laatstelijk met koepelconvenanten bezig gehouden
IN het lijstje ontbreekt| 5 T2e |maar ook die was intensief en goed betrokken

Ik hoop datje er wat aan hebt

Een harteliike groet
5 1 2 8

5 1 2 6

5 1 26

5 1 2 8

Belastingdienst
Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving
Cmeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht

Postbus 1B2B0 I 3510 CG | Utrecht 1

4 5 1 2 6

I 5 1 26~l@belastingdlenst nl

www belastingdienst nl

1221342 00004



J 1Q 11 2021 09 06 00—Van | 5 1 2 e |CD VT BLD Aan

J CD VT BLD@Belastingdiens

5 1 2e5 1 2 e CD VT BLD@Belastingdienst
5 1 2e

5 1 2 6 tD \^ BLD

OD VT BLD@BelastingdienstJ 5 1 2e fCD W BLD@Belastingdienstr
Cc | 5 1 2e [ D W BLD aBelastingdienstl 5 1 26 tXFW BLD@Belastinqdienst
Datum 10 11 2021 09 06

Onderwerp Speed Notitie HT FD wmvoorBD03112021 pdf

Van

Aan 5 1 2e ]CD \^ BLD@Belastingdienst5 1 2e

Heren

Zie hieronder

De NOB wil het bijgevoegde memo bespreken in het overleg van 29 november met enkele directeuren Ik werd

ingeseind vanuit UHB ik schakelen straks even met|5 i 2 e| die de mail als het goed is ook heeft gehad

Zijn jullie betrokken geweest bij de voorbereiding van de gesprekken met de NOB over de genoemde
onderwerpen en of de totstandkoming van de gestelde voorwaarden

Wie vanuit de CD VT kunnen we het beste aan laten sluiten bij de voorbereiding van het gesprek van de

directeuren met de NOB

Graag een spoedige eerste reactie

Met vriendelijke groet

5 1 2 e

Belastingdienst
Corporate Dienst Vaktechniek

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

5 1 2 e

5 i 2e l@belastingdienst nl | 5 1 2 S

M4 5 1 2 S

5 1@be[astinadiehst nl

www belastingdienst nl

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

Besta|T^^ 1 2^ en 1 2^

We hebben elkaar diverse malen gesproken over de mogelijke deelaame van de NOB aan het HT FD via een koepeiconvenant Het laatste overleg was ai weer

enige tijd geieden Het is Juiiie bekend dat de NOB een aantal fundamenteie vragen heeft bij de invuiiing van een koepeiconvenant en de roiverdeiing tussen

de Belastingdienst de NOB en de aangesloten kantoren de mogelijke impact op de marktordening door de wijze waarop het HT FD nu wordt ingericht en

ook de wijze waarop kantoren zonder aangiftepraktijk kunnen deelnemen in het HT FD We hebben die fundamenteie vragen en zorgen binnen de NOB

1221342 00004



uitvoerig besproken Dat heeft geleid tot bijgaand concept memo waarin we onze vragen en bezwaren uiteenzetten We zoLiden dit memo graag op korte

termn n met icllie widen bespreken Het memo zullen we ook agenderen voor ons overleg met^
5 1 2 e op 29 november as Ik zal dit memo daarom ook met hen delen

5 1 2 e en

Hartelijke groet

|5 1 2e|

Met vriendelijke groet

5 1 2 e

team handhavingsbeleid

Directoraat generaal Belastingdienst
Directie Uitvoerings en Handhavingsbeleid
Korte Voorhoct 7 I 2511 CW I Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE I Den Haag

Ml 5 1 2 6 I

I 6 1 2e l@belastinqdienst nl

Vrijdag afwezig

See attached file Notitie HTFD wm voor BD 03112021 pdf [bijlage Notitie HTFD wm voor BD 03112021 pdf
is ven vijderd door 5 1 2 S CD VTBLD]

De Belastiiigdieiist stelt e mail niet open voor aanvrageii aangiften bezwaarscluiften verzoeken klachteii

tngebrekestellingen en soortgelijke fonnele berichten

Dit berieht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericlit kan veitiouwelijke mfomiatie bevatten waaiToor de

fiscale gelieimlioudingsplicht geldt Als u dit berieht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veivvijderen en de

afeender te infomieren

The Dutch Tax and Customs Administmtion does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar fomial notices sent by email

This message is solely intended for tlie addressee It may contain mfomiation that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221342 00004



Buiten verzoek

5 1 2e ^MKBBLD
PD VT BLD@Belastingdienst [

Van I
Aan

Datum 11 11 2021 13 21
]GO BLD@Be lastingdienst5 1 2e 5 1 2e

Onderwerp Fw Overleg over convenani met de NOB

Collega s

Er is bij mij enige onduidelijkheid over de inhoudelijke reactie op het memo van de NOB Omwille van de snelheid heb ik een reactie

geformuleerd en die ook aan ^ 1 26| en | 5 l 2 e ^ezonden Jullie hebben in cc mijn bericht ontvangen

Met vriendelijke groet

5 1 2e

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

m| 5 12 6 I
I 5 1 2e l@belastiogdienst nl

secretaresse | 5 1 2e | t| 5 1 2 6

Doorgestuurddoor[ 5 1 26 |MKB BLDop 11 11 2021 13 19

■[ MKByBLD
tM KB BLDrajBelastlnqdienst

pO BLD@Belastingdienst

Van [
Aanf

5 1 26

]3D VryBLD@Belastingdlens15 1 265 1 26

5 1 26Cc

Datum 08 11 2021 19 33

Onderwerp Re Overleg over rxrrrvenant met de NOB

5 1 26

1221318 00005



Dank voor je bericht

@allen ik heb toch goed begrepen dat ik een voorzet doe voor een inhoudelijk reactie Dat bespaart jullie
onnodig werk en mij ook ik ben er al bij het laatste onderdeel

Met vriendelijke groet
Belastingdienst MKB

5 1 2e

Kenniscentrum hU

Implementatie d HT FD

Op 8 nov 2021 om 18 44 heeft het volgende geschreven5 1 2e

Bericht van 5 2e \_ Duurt tot vrijdag voordat we contact hebben Ik hou jullie op de hoogte

1221318 00005



18 42 f

1

5 1 2 e

iMessage
Vandaag 16 45

Het komt nu niet goed uit

Vandaag 17 55

d

Dag ik hoorde je
bericht Ik zit tm woensdag
helemaal vast met

afspraken Vrijdag even

proberen Gr 5 1 2 e

De afzender komt niet voor in je lijst met

contactpersonen

Meld reclame

1221318“ 00005



Overleg over convenant met de NOB

Gepland 8 nov 2021 16 15 t m 16 45 GET

Locatie Webex

Genodigden I
5 1 20

ruimtef i ^^
“|VIKB BLa

3D VI BLL @Belastingdienst Q

5 1 2i

viKB BLD@Belastingdienst

t3Q BLD@Belastingdienst

5 1 2s5 1 2s 5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s

Programma BZB

MKB FD benadering Fora
5 1 2 Ss

Verstuurd vanaf mijn iPhone

De Belastiiigdiemt stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarsclniften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit beiicht is uitsluiteiid bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kan veitiouwelijke infoimatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abms hebt ontvangen wordt n verzocht het te veivvyderen en de

afzender te infoiineren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for die addressee It may eontain infomiation that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221318 00005



Buiten verzoek

fGO BLD

|MKB BLD@Belastingdienst

JCD VT BLD@Belastingdienst[

Van

Aair[

5 1 2e

571726

]CD VT BLD@BeIa3tingdienst [ 5 1 2e ]CD VT BLD@Belastingdienst | 5 1 265 1 2e 5 1 26

|5 1 2eM KB BLD@Bela stingdienst
Datum 11 11 2021 13 47

Onderwerp Betr NOB

h^T§

Dank Ik wil een ding aanvullen op het punt van NOB dat de markt verstoord zou worden door het opzeggen van individuele convenanten en

dat die klanten dan zouden overstappen naar een FD met convenant

Vanuit GO is mijn antwoord

GO

Wij zouden in de marktordening intervenieren als we actief aan zouden geven dat klanten weg moeten bij een FD en overstappen naar een

andere FD Dat doen wij niet Klanten zijn vrij om hun FD te kiezen FD s zijn vrij te kiezen voor HT FD Ik kan me niet voorstellen dat een

klant overstapt naar een andere FD alleen omdat die in HT FD participeert Het uitgangspunt van GO is dat we HT aanbieden als optie waar

de uiteindelijk de klant voor kiest {zowel Individueel en FD Wij respecteren de keuze van de klant

Met vriendelijke groet kind regards

5 1 2s

Grote ondernemingen

Belastingen
Ministerie van Financien

M 5 1 2 S

5 1 2e

ontvangen van

5 1 2s11 11 2021 13 15 40—Collega Vorige week hebben en ondergetekende een concept memo

5 1 20Van

Aan

vIKByBLD

CD \^ BLD@Belastingdienst |I 5 1 2s

JCD VT BLD@Belastingclienst [
]WKB BLD@Belastingdienst

j30 BLD@Belastingdienst [
5 1 2s

5 1 2s ]3D VT BLD@BelastingdienstCc 5 1 2s 5 1 2s

Datum 11 11 2021 13 15

Onderwerp NOB

1221325 00006



Collega

Vorige week hebben

over HT FD bedoeld als de insteek voor en gesprek met UHB FJZ VT en| s i ze^op 29 november Wij
hebben afgesproken dat|5 i 2e|contactzou leggen met

is en wat de NOB hier mee beoogt Goed ook dat 15 i 2 e [fl eet dat di telefonisch onderhoud tussen |5 i 2e| en

gepland staat voor vrijdag 12 november

en ondergetekende een concept memo ontvangen van de NOB5 1 2e

om te bezien wat de status van het concept5 1 2e

5 1 26

Blijkbaar is het memo ook al beland bij de diverse concern directies

Mijn suggestie is om te bezien of het geplande gesprek niet prematuur is aangezien het memo onduidelijkheden
bevat en zaken die op uitvoerend niveau nog onvoldoende zijn besproken Ik verwijs naar de bijiage met enkele

aantekeningen bij het concept memo Als het gesprek doorgang vindt is mijn suggestie om een afvaardiging
namens de uitvoerende directies GO en MKB te laten aansluiten bij het gesprek van 29 november

[bijiage NOB opmerkingen^i^ocx is verwijderd door GO BLD]5 1 26

Met vriendelijke groet

5 1 26

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d FIT FD

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M 5 1 26

I 5 1 26 l@belastroqdrenst nl

secretaresse | 5 1 26 ^ T| 5 1 2^

De Belastmgdieiist stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaaiscbiiften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele bericliten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke infonnatie bevatten waarvoor de

fiscale gelieimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afeender te infomieren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain infoimation that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221325 00006



Bulten verzoek

Van

Aan

Cc r
Datum 15 11 2021 12 23

Onderwerp Betr Betr Betr NOB

5 1 2e MKByBLD

y\ KB BLD@Belastingdienst
MKB BLD@Belastingdienst

5 1 26

5 1 26

HapT^

Goede opiossing Ik als heter op aan komt bijna altijd Op een uitzondering na Dat is 24 november vanaf 16 300 uur Ik vraag je daar

rekening mee te houden Als vanzelf is de aanwezigheid van alien wenselijk maar als het om inhoudelijke zaken gaat en dat is blijkbaar het

geval ben Ik wel de meest aangewezen

Met vriendelijke giroet

5 1 2e

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

5
Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Ortelioslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

5 1 2 eM

I 5 1 2e |@belast ngdienst nl

secretaresse 5 1 26 |lj 5 1 2 6

5 1 26 5 1 2612 11 2021 12 42 05—Hallo beste mensen Ik heb vanmorgen met namens de NOB telefonisch

gesproken over wat

5 1 26Van

AanJ

ulKB BLD

nMKByBLD@Bela3tingdlen3t
5 1 26 pD VT BLD@Belastlngdienst r

15ll 2e pU V I BLU@Bela3tingdlen3tJ 57T

Datum 12 11 2021 12 42

Onderwerp Betr Betr NOB

5 1 26

]CD VT BLD@Belastlngdienst | 5 1 29]30 BLD@Bela3tmgdien3tJ
JdKB BLD@Bela3tmgdien3t

5 1 265 1 26Cc
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Hallo beste mensen

Ik heb vanmorgen met[
dat deze nu zo plomp verloren op de mat valt Ik heb opgemerkt dat deze inhoudelijk op een aantal punten inconsistentle en incorrectleheid

bevat En dat Ik het In een proces van samenwerken en onderling elkaar vertrouwen julst deze brief bij mlj een tegenovergesteld gevoel
kweekte En dat ik in plaats van een schriftelijke reactie gaan sturen met hem wilde bellen om dituitte spreken en een vervoigproces samen

te kenschetsen

namens de NOB telefonisch gesproken over wat hun brief met ons gedaan heeft en wat ik er van vond5 l 2e

|5 1 2e gaf aan dat de brief concept is dat hij en de NOB meer dan overtuigd zijn van HT graag hun bijdrage willen leveren en tegelijk dat de

diepgang en vooruitgang in en van de gesprekken concreet de aanleiding was om deze brief op te stellen Juist dus om snel weer in gesprek
te komen Het behoeft geen betoog dat ik mijn verbazing hierover heb uitgesproken en ik als kern de wil om over de inhoud te praten dan

wel nu als belangrijkste punt naar boven haal en ik in de toekomst toch zou willen dat hij eerder zou bellen Point taken

Ik heb met|5 1 2e|afgesproken dat we op kortetermijn bij elkaar komen als nodig in de avonduren in een vergaderruimte in hetmidden van

het land Dit om de brief en onze reactie mondeling met elkaar te bespreken en de mogelijke actielijnen hieruit te halen waarbij wij helder

aangeven wat kan wat volgens ons onjuist niet consistent is waar we wel lets mee kunnen waar we ook niets mee gaan doen wat onze

visie op een onderwerp is en wat de NOB zelf moet doen

|5 l 2e zal de bijeenkomst regelen en via 5 1 2 e een geschikte datum plannen voor deze bijeenkomst Wat mij betreftzijn hierbij aanwezig

5 1 2e

en ik

Is het handig verstandig dat hier meer of andere mensen bij aansluiten Laat het svp even weten zodat hier met de agenda ^^g
rekening mee gehouden kan worden Wat mij betreft regelen we de bijeenkomst zo dat deze plaats vindt voor het gesprek metT •

el mogelijk
5 1 2 S

et al

Met vriendelijke groet

Belastingdienst

I rT2e

Programma Uitvoering EJuitengewone Zaken Blauw BZB

Directie MKB FD benadering Fora

Karelspoort 1

Karel de Grotelaan 4

5616 CA Eindhoven

@ I 5 1 2e l@belastingdienst nl

5 1 2 eGS

5 1 2 e

5 1 2s 12 11 2021 12 00 10—Allen Nog een aangepaste versie Toegevoegd is een reactie op marktverstoring en diverse

grammatic

OT2s flKB^LD
pD VT BLD@Bel astingdien st |

fGO BLD@Be[astingdienst|

Aan ]MKB BLD@Belastingdienst
fD VT BLD@Belastingdienst [

5 1 2e3 1 ze

5 1 2e ]5D VT BLD@BelastingdienstCc 5 1 2s 5 1 2s

Datum 12 11 2021 12 00

Onderwerp Betr NOB

Allen

Nog een aangepaste versie Toegevoegd is een reactie op marktverstoring en diverse grammaticale onjuistheden zijn verbeterd Die van de

NOB heb ik uiteraard niet verbeterd

[attachment NOB opmerkingetf[T^2 november versie 0 1 docx deleted by[
Met vriendelijke groet

IKB BLD]5 1 2s

r 5 1 2s
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Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

5 1 2 6

I 5 1 26 |@belastfrigdienst nl

secretaresse | 5 1 2e T | 5 1 2^

Dubbel met document ID 1221325

221339 00007



Buiten verzoek

Van 5 1 2e | CD Vy BLD

Aan | 5 1 2e MKB BLD 5 Be[a5tinqdienst
Cc f 5 1 2e ju1KB BLD®Belastingclien3t |
Datum 24 11 2021 17 54

Onderwerp Re Betr Re Overleg NOB voorberekJen

J D VT BLD@Be lastingdienst]GO BLD@Belastingdienst [ 5 1 265 1 2e

Dag |5 i 2e|en anderen

Ik ben morgen ook verhinderd buiten verzoek

buiten verzoek

Voor wat betreft de insteek van ^ i 2^zou ik het wel iets genuanceerder willen insteken

Eerst maar eens van de NOB horen wat zij nu echt willen Voor mlj is het nog niet helemaal duidelijk of de deur

nu door hen definitief in het slot is gegooid voor wat betreft HT voor de NOB

De gesprekken over deze keuze waren in mijn ogen nog nietzover op het moment dat het memo is geschreven

Feit blijft dat de NOB kwalitatief een gewaardeerde FD partner is die op zoek zijn naar erkenning voor de

kwaliteit die haar leden zou moeten leveren en de vraag ligt voor mij nog steeds op tafel welke bijdrage die zij
daaraan willen en kunnen leveren

Met vriendelljke greet

5 1 26

Belastingdienst

Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 18500 13501 CM Utrecht

5 1 26M

^belastingdienst nl5 1 26
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Op 23 nov 2021 om 22 45 heeft hetvolgende geschreven5 1 2e

Oke lees nu pas deze mail toch weer aan de verkeerde kant begonnen
Met vriendelijke greet

Belastingdienst

I 5 1 26 I
Programma Uitvoering Buitengewone Zaken Blauw CBZB]
Directie MKB FD benadering Fora

Karelspoort 1

Karel de Grotelaan 4

5616 CA Eindhoven

GSM

@1 5 1 2e g belastirigdienst nl

5 1 26

5 1 2e

MKB BLD Aan [ ]CD VT BLD@BelastlngdienstJ 23 11 2021 09 01 34—Van 5 1 2e5 1 2e 5 1 26

5 1 26 |jM KByB LD
5 1 26 rCD yT BLD@Belastmodienst

l GO BLD@BelastingdienstJ 5 1 2e hKB BLD@Belastingdienst [

Van

5 1 26Cc 5 1 26 }CD VT BLD@Belastingdienst
Datum 23 11 2021 09 01

Onderwerp Re Overleg NOB voorbereiden

Collega’s

Ik ben donderdag verhinderd

Het lijkt mij ook niet echt nodig
De processuele communicatieve zaken zijn al door| s Ibesproken met

De inhoudelijke zaken heb ik gereageerd en neem ik wel voor mijn rekening
De conclusie is ook duidelijk De NOB komt niet in aanmerking voor een koepelconvenant Zij widen geen
toezicht houden op het daadwerkelijk gebruik maken van het kwaliteitssysteem dat de NOB wil opzetten voor

deelnemers aan HT De discussie over een koepelconvenant op het niveau fiscaliteit is daarmee niet aan de

orde

Kantoor organisaties van NOB leden kunnen via andere koepels in aanmerking komen voor een FDC en komen

in aanmerking voor een zelfstandig convenant mits ze aan de voorwaarden voldoen als beschreven in de

Leidraad

Ik stel voor de discussie over het waarderen van het werk dat FD ‘S doen zonder aangifte praktijk uit de

exclusiviteit van de bespreking tussen de NOB en de BD te halen en te beleggen in het beconoverleg of het HT

overleg

5 1 26

Met vriendelijke groet

Belastingdienst MKB

5 1 26

Kenniscentrum FD

Implementatie d HT FD

Op 22 nov 2021 om 17 17 heeft het volgende geschreven5 1 26

Dag collega s

Ik zag dat er een overleg met de NOB Is gepland as vrijdag Zullen wlj dat nog voorbespreken ik heb daar wel behoefte aan

Ik kan daar donderdagmiddag rulmte voor maken lukt dat in jullie agenda s Bijvoorbeeld om 16 00 uur

1221302 00008



Overigens hebben jullie ook de jaarrede van de VHMF gelezen Ook een verwijzing naar HTFD

https vhmf nl imaqes stories ALV2020A HMFiaarrede2021 pdf

Hartelijke qroetl 5 1 ^

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaaischiiften verzoeken klachten

ingebrekestellmgen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veiliouwelijke infomiatie bevatteii waaiToor de

fiscale geheimhoudtngsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veivvyderen en de

afeender te infomieren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tire addressee It may contain infomiation tliat is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Bulten verzoek

5 1 2e |mkbjBLD
5 1 2e fM KB BLD@Belastingdienst

ICD VT BLD@Belastingdienst [

Van

Aan

CD VT BLD@Belastingdienst [ 5 1 2e ] GO BLD a BelastingdienstJ 5 1 2eCc [ 5 1 265 1 26

I 5 1 26 ^ MKBJBLD@Belastingdienst
Datum 29 11 2021 20 10

Onderwerp Re

Dank voor je bericht en buiten verzoek

Met vriendelijke greet
Belastingdienst MKB

5 1 26

Kenniscentrum FD

Implementatie d HT FD

Op 29 nov 2021 om 20 06 heeft hetvolgende geschreven5 1 26

Lijkt mij correcte weergave In mijn beeld en agenda is de afspraak op 26 januari { bulten verzoek

buiten verzoek

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 29 nov 2021 om 17 15 heeft het volgende geschreven5 1 26

Allen

Ik heb een concept mail geschreven n a v het concept memo van de NOB met als bijiage een

eerste zienswijze van de Belastingdienst op het concept memo Het is mij onduidelijk wanneer de

bespreking BD NOB alsnog plaatsvindt Ik verzoek jullie per omgaande te reageren zodat ik de

1221300 00009



mail nog kan aanpassen

5 1 2e 5 1 26

5 1 2e

Dubbel met document ID 1221301

Met vriendelijke groet

5 1 26

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M 5 1 2e I

1221300 00009



5 1 2e l@belastingdienst nl

5 1 2e \r[ 5 1 2e JSee attachedfile 0 21A8 giJ See attachedfile NOB opmerkingemA 2i39 novembersecretaresse

versle 0 2 docx

De Belastingdiemt stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften verzoeken klachten

iiigebrekestellingen eii soortgelijke fomiele bericliteii

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kan vertiouwelijke mfoimatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimliouditigsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te infomieren

The Dutch Tax and Customs Administi’ation does not accept filmgs requests appeals complamts notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221300 00009



Aantekeningen bij het concept memo van de Nederlandse Orde van

Belastingadviseurs betreffende Horizontaal Toezicht voor Fiscaal Dienstverleners

Memo

Datum 29 november 2021

NOB opmerkinge i[^29 november versie 0 1

j Belastingd enst MKB kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Versie

5 1 2eVan

Bijgaand het concept memo van de NOB inzake HT FD verzonden door

ik enige op en aanmerkingen toegevoegd

5 1 2e In blauw heb

Bij de NOB ligt de vraag voor of en onder welke voorwaarden ten behoeve van de leden een

koepelconvenant moet worden aangegaan met de Belastingdienst BID Sinds vorigjaar is de NOB

met de BID in gesprek over de doorontwikkeling van het Horizontaal Toezicht voor Fiscaal

Dienstverleners {HT FD De NOB heeft een aantal zorgen en bezwaren van fundamentele aard die zij

graag bespreekt met het projectteam HT FD en ook met de leiding van de BID omdat er in de ogen

van de NOB door de invulling van het HT FD via koepelorganisaties systeemrisico s in het toezicht

kunnen ontstaan

De NOB heeft volop meegedaan met de voorbereiding van de vernieuwingen in HT i h a en HT FD in

het bijzonder De NOB heeft terloops wel eens aangegeven dat er strijd zou kunnen zijn met het

gelijkheidsbeginsel Daar is overigens geen sprake van Convenantsdeelnemers zijn reeds vanwege de

enkele omstandigheid van de deelname aan een convenant in een andere positie dan een niet

convenantsdeelnemer Of anders geformuleerd er is per definitie geen sprake van gelijke gevallen
^

De NOB heeft overigens op haar verzoek diverse gesprekken gevoerd met de Belastingdienst om

eventuele deelname aan HT FD van hun leden mogelijk te maken door middel van een

koepelconvenant^ waaruit de conclusie kan worden getrokken dat zij geen principiele bezwaren

heeft tegen HT FD

Vorige zomer heeft een aantal leden van de NOB Kerngroep Toezicht Handhaving met de BID in

tien door de Belastingdienst ingerichte werkstromen HT FD in een aantal sessies over verschillende

thema s {overgangsregeling nieuw convenant leidraad HT FD agree to disagree escaleren en

opzeggen gedifferentieerd toezicht kwaliteitssysteem FD opting out fast tracks

transparantieverslag van gedachten gewisseld ter voorbereiding op de doorontwikkeling van het HT

FD Tijdens deze gesprekken is door de NOB op de verschillende onderwerpen input geleverd en is

een aantal bezwaren en aandachtspunten genoemd

Waar de NOB het nadrukkelijk over gehad heeft is de mogelijkheid om een convenant af te sluiten

louter en alleen op het niveau fiscaliteit Daarover waren de gesprekken nog gaande Een prealabele

vraag is hoe de NOB het toezicht op haar leden inricht In de Leidraad HT FD staat beschreven dat

opzet en bestaan van een kwaliteitssysteem van deelnemende leden de verantwoordelijkheid van

de koepel is

De NOB heeft daarnaast gevraagd op welke wijze de FD s worden gewaardeerd die geen aangifte

praktijk hebben De Belastingdienst heeft aangegeven dat ze waar mogelijk gebruik wil maken van de

Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst Fiscaal toezicht op maat

^

Koepelorganisatie staat ook voor branche en beroepsorganisaties van fiscaal dienstverleners

1221578 00010



vooraf gegarandeerde kwaliteit maar dat zonder aangifte praktijk dit niet kan binnen HT FD omdat

daar de aanvaardbare aangifte^ de norm is voor de kwaliteit De Belastingdienst heeft aangegeven dit

graag verder te verkennen De gesprekken hierover worden verbreed doodat ookandere koepel

beroeps en brancheorganisaties worden betrokken om te verkennen hoe de Beiastingdienst gebruik

kan maken van vooraf vastgesteide kwaliteit die de FD levert Dit is zowel in iijn metde huidige

toezichtstrategie als met de verkenning van

Belastingdienst altijd kan vertrouwen op de kwaliteit die de NOB leden in alle processen toevoegt is

te kort door de bocht De vergelijking die wordt gemaakt met FIT FD is niet op zijn plaats In het FIT

FD is er zowel positieve voorinformatie over de kwaliteit die de FD levert als over zijn houding ne

gedrag en dat van diens klanten Daarnaast is voor aanpassing van hettoezicht ook gekeken naar de

omvang en de diepgang van het werk van een FD die is aangesloten bij FIT FD Tot wordt

steekproefsgewijs gekeken via een volledig boekenonderzoek in het kader van de

steekproefondernemingen of de geselecteerde aangiftes binnen FIT FD voldoen aan de norm de

aanvaarbare aangifte zie ook voetnoot 3

5 1 2e De stelling dat de

Daarna heeft een afvaardiging van de NOB in een aantal verkennende gesprekken met de BLD

besproken hoe door de NOB via een koepelconvenant invulling zou kunnen worden gegeven aan het

FIT FD Ook heeft de NOB feedback gegeven op de concept Leidraad

De NOB heeft een aantal principiele en praktische bezwaren tegen deelname aan het FIT FD zoals dat

in de de Leidraad FIT FD 2021 Leidraad is vormgegegeven In de gesprekken met de BLD is

aangegeven wat deze bezwaren zijn wat voor de NOB de randvoorwaarden zijn om deelname aan

FIT FD te overwegen en waar de grenzen liggen Aanvankelljk leek de BLD begrip te hebben voor deze

bezwaren en open te staan voor een gesprek om te kijken of ergezamenlljk gezocht kon worden

naar een alternatleve wijze van Invulling het FIT FD die zowel voor de BLD als de NOB aanvaardbaar

is Uit de laatste gesprekken lijkt de conclusie onafwendbaar dat de BLD geen ruimte biedt om op

andere wijze dan omschreven in de Leidraad invulling te geven aan het FIT FD Dat Is de conclusie

van de NOB niet van de Belastingdienst De NOB gebruikt nog steeds het diverse malen weerlegde

argument dat de Belastingdienst vraagt aan de koepel om toezicht te houden op de

aanvaardbaarheid van de aangifte Dat is niet de gebruikelijke rolverdeling Flet indienen van een

aanvaardbare aangifte is de verantwoordelijkheid van de fiscaal dienstverlener De Belastingdienst

toetst steekproefsgewijs de kwaliteit van de convenantsaangiften op aanvaardbaarheid Wij vragen

niet van de koepels om de aanvaardbaarheid te toetsen maar toe te zien op opzet en bestaan van

een kwaliteitssysteem van de deelnemende FD s

De NOB hecht er waarde aan om haar bezwaren tegen deelname aan het FIT FD in de huidige in de

Leidraad neergelegde vorm te delen

De invulling van FIT FD die de BLD voorstaat houdt een overdracht in van taken en

verantwoordelijkheden van een toezichthouder de BLD naar de koepelorganisaties die vanuit

1

De term diede Belastingdienst hanteert als norm in hettoezicht Hiermee maakt de Belastingdienst duidelijk wanneer een aangifte in het kader van het

toezicht als good genoeg kan worden aangemerkt Dat isconcreet het geval als dezevoldoet aan weten regelgeving en vrij is van materiele fouten Het is

belangrijk opte merken dat determ aanvaardbare aangifte geen zeifstandig juridisch begrip is Wet en regelgevingbepalen de eisen waaraan een aangifte
moet voldoen Een belastingplichtige heeft deverplichting en de verantwoordelijkheid om deze wet en regelgeving na te leven als hij een aangifte opstelt en

indient De term aanvaardbare aangifte heeft dus betekenis in het kader van de belastingcontrole Met aanvaardbaar wordt invulling gegeven aan

deeis van een doelmatige en doeltreffende uitvoering van wet en regelgeving zoalsverwoord in de permanente opdracht aan de Belastingdienst
^
Uit door het MT MKB onderschreven rapport De rol van de FD en HT bij de aangHtekwaliteit van de aangiften MKB blijkt onder meer dat als een

ondernemer daadwerkelijk partidpeert in HT en zijn aangiften dus indient onder het convenant de aangiften vaak beter van kwaliteit zijn in die zin dat ook

bij dezelfde FD grootte de correct ekans lager ligt onder HT Naast overigens de belangwekkende condusie dat buiten HT FD geldt dat de kwaliteit van de

aangiften samenhangt met de grote van het FD kantor Hoegroter de FD hoe beter de aangiftekwaliteit van MKB ondernemingen
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maatschappelijk en rechtsstatelijk perspectief ongewenst is

Dit is een onjuiste weergave van zaken Het is geen taak van de Belastingdienst toezicht uit te

oefenen op FD s Daar zijn andere instanties mee bezig Wij vragen de koepels die een convenant

met de Belastingdienst hebben periodiek na te gaan of de in opzet aanwezige kwaliteitssystemen

ook daadwerkelijk zijn gei mplementeerd bestaan bij de leden die zich hebben aangesloten bij HT

FD Een mogelijke rolopvatting van de koepels c s die ertoe kan leiden dat de leden deel kunnen

nemen aan HT FD Er is al meerdere keren aangegeven dat wij geen toezicht op de kwaliteit van de

aangifte vragen van de koepels al is daar niets op tegen De Belastingdienst beoordeelt

steekproefsgewijs de aanvaardbaarheid van de aangifte om het vertrouwen dat wij hebben in de

kwaliteit die deelnemers aan HT leveren te toetsen

Dat er een norm ontbreekt is ook onjuist de aanvaardbare aangifte zie noot 3

De toegang tot HT FD zoals de BLD die voorstaat namelijk via een koepel niet rechtstreeks

voor alle NOB erkende kantoren en alleen voor kantoren met een aangiftepraktijk en de voordelen

die dat zou bieden lijken in strijd met het gelijkheidsbeginsel Het lijkt niet zo en het is niet zo Een

zelfstandig convenant staat open voor iedere FD De FD moet wel kunnen voldoen aan de eisen die

zijn gesteld in de Leidraad HT FD Dit kan bovendien marktverstorend werken Dat verdient nadere

toelichting Overigens lijkt deze insteek ook op gespannen voet te staan met de Leidraad die geen

beperking lijkt te stellen aan individuele FDC s op basis van de omvang van een kantoor {par 1 3 en

4 1 van de Leidraad In de Leidraad staat het helemaal juist verwoord HT staat open voor iedere FD

HT FD is niet geschikt of mogelijk voor iedere FD

2

Het HT FD mist een wettelijke basis die doorbreking van de geheimhoudingsplicht van een

belastingadviseur jegens zijn client zou rechtvaardigen en dat beinvioedt de mate waarin door de

NOB toezicht kan worden gehouden Is er een formele geheimhoudingsplicht En is die van

openbare orde Binnen HT FD geeft de contribuabele aan dat hij via zijn FD transparant is jegens de

Belastingdienst
^

3

Er is onduidelijkheid en zorg over het beleid van de BLD om nietfunctionerende

leden kantoren aan te pakken Dat staat geheel buiten het HT FD s zijn cruciaal in ons toezicht meer

dan 75 van de MKB en maakt gebruik van een FD en daar kunnen wij op onze beurt weer gebruik

van maken in de 1 N benadering Daar hoort ook bij dat de Belastingdienst aandacht besteedt aan

FD s die vermoedelijk niet zo goed presteren en dat is een onderdeel van de FD benadering

4

De invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de koepelorganisatie en de BLD die

de BLD in het HT FD voor ogen heeft leidt tot problemen in de praktijk De NOB wenst niet deel te

nemen aan een papieren koepelconvenant dat rust op onvoldoende uitgewerkte uitgangspunten en

een onvoldoende degelijke vorm van toezicht De uitgangspunten voor een koepelconvenant staan

uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3 van de Leidraad HTFD De Belastingdienst reviewed periodiek

5

^
Voorvoorwaarde voor aanmalding van een orderremirg aan HT FD is dat dat vast staat dat de onderneming een relatie uvil met de Belastingdienst p basis van

vertrouwen begripen tr an spar anti e Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners 2021 p32]
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het kwaliteitsstelsel van de koepelorganisaties c s

De voordelen van deelname aan HT FD zijn nog steeds onvoldoende of onvoldoende6

duidelijk

Dat is een kwestie van appreciatie

HT geeft aan wat de logische consequentie is als de FD objectief aantoonbaar kwalitatief goed werk

levert Dat levert hen het volgende op in vergelijking met niet aangesloten FD s

• Vast aanspreekpunt
• Toezicht aangepast aan de kwaliteit en de omvang van het werk dat de FD doet

• Service levels voor aangiften en bepaalde processen Gebaseerd op de positieve

voorinformatie over de kwaliteit van de fiscaal dienstverlener en over houding en gedrag van de

fiscaal dienstverlener en zijn klanten

• Snel zo veel mogelijk duidelijkheid over de fiscale positie van de ondernemer

• Periodiek evaluatie om de leercirkel op gang te brengen kwaliteit als verkoopargument
• Maatschappelijke uitstraling MVO

De klant krijgt de behandeling die past bij zijn gedrag Hij krijgt wat de meeste MKB en willen snel

zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf over de fiscale positie de aandacht die hij verdient en geen

gedoe achteraf met de belastingdienst

Ad 1 De invulling van HT FD die de BLD voorstaat houdt een overdracht in van taken en

verantwoordelijkheden dievanuit maatschappelijk en rechtsstatelijk perspectief niet verdedigbaar

en houdbaar is

Onduidelijk is welke taken de NOB bedoelt Toezicht op fiscaal dienstverleners is geen wettelijke

taak van de Belastingdienst Sommige koepel beroeps en branche organisaties hebben wel een

toezichthoudende taak voortvioeiend uit de wet of omdat dit een onderdeel is van het monitoren of

hun leden c s voldoen aan de kwaliteitseisen die men aan het lidmaatschap stelt Van die

toezichthoudende rol maakt de BD in het HT FD gebruik

De uitvoering van HT steunt op een individueel dan wel fiscaal dienstverlenersconvenant Grote re

kantoren kunnen in de praktijk rechtstreeks een eigen dienstverlenersconvenant aangaan met de BD

Volgens de Leidraad kunnen alle kantoren een individueel FDC sluiten Daarvoor is toestemming

nodig van de directie van het MKB zonder deze toestemming kunnen zij uitsluitend toegang tot HT

FD krijgen via een koepelorganisatie

In de Leidraad HT FD 2021 { Leidraad wordt over het dienstverlenersconvenant vermeld De

Belastingdienst sluit convenanten met koepelorganisaties die een bijdrage leveren aan het

kwaliteitssysteem van hun leden en kwaliteitseisen stelt aan leden De koepelorganisatie monitort of

de leden voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen Als een fiscaal dienstverlener lid is van een

koepelorganisatie waarmee de Belastingdienst een convenant heeft gesloten kan de fiscaal

dienstverlener deelnemen via die koepelorganisatie
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In de Leidraad wordt beschreven hoe de samenwerking tussen de BLD en de koepelorganisatie tot

stand komt en hoe de werking van een koepelconvenant is Ook wordt beschreven hoe een fiscaal

dienstverlener kan deelnemen aan horizontaal toezicht via het koepelconvenant

Over het vereiste kwaliteitsstelsel van de koepelorganisatie wordt het volgende vermeld

De koepelorganisatie ziet toe op het interne kwaliteitssysteem van de fiscaal dienstverlener Bij

deelname aan het horizontaal toezicht FD moet duidelijk zijn op welke wijze de fiscaal dienstverlener

inhoudelijk door de koepelorganisatie wordt ondersteund en op welke wijze de koepelorganisatie

toeziet op de kwaliteit van het werk van de fiscaal dienstverlener ledere koepelorganisatie heeft

voor zichzelf een normenkader voor de inhoud en het proces van de in dit kader uitgevoerde

kwaliteitsbeoordeling Dit noemen we het kwaliteitsstelsel van de koepelorganisatie De wijze

waarop dit is ingericht moet voor de Belastingdienst voldoende aanknopingspunten bieden om daar

in continuiteit op te kunnen steunen

Het kwaliteitsstelsel van de koepelorganisatie is het totaal van activiteiten die de koepelorganisatie

voor haar leden uitvoert Dit omvat bijvoorbeeld het aanbieden van kwaliteitshandboeken

werkprogramma s IT systemen permanente educatie vaktechnische infrastructuur een

onafhankelijke review en het opieggen van beroepsregels aan hun leden De Belastingdienst neemt

kennis van het kwaliteitsstelsel bij het aangaan en onderhouden van een koepelconvenant De

volgende ijkpunten zijn hierbij van belang {niet limitatief

kwalitatieve eisen aan lidmaatschap

normen inzake beroepsethiek

regels voor beeindigen van het lidmaatschap tuchtrechtspraak

vakinhoudelijke ondersteuning bijvoorbeeld door permanente educatie en bureau

vaktechniek

normen voor klantacceptatie door de fiscaal dienstverlener

werkprogramma s op het gebied van accountancy en of fiscaliteit

een vorm van een entreetoets voor deelname aan horizontaal toezicht

toezicht op de kwaliteit van het werk van de deelnemende kantoororganisatie of de fiscaal

dienstverlener

De BLD heeft tot nu toe geen helderheid kunnen of willen bieden over zijn verwachtingen ten

aanzien van de werkprogramma s op het terrein van de fiscaliteit en of accountancy

De invulling van het kwaliteitsstelsel is de verantwoordelijkheid van de koepel De Belastingdienst

geeft richtlijnen in de vorm van niet limitatieve ijkpunten Er zijn tot nu toe zeven koepelorganisaties

c s die daar prima mee uit de voeten kunnen

Er zijn ook geen good practices beschikbaar Daarmee ontbreekt zicht op een norm Indien

individuele FDC’s worden gesloten beoordeelt de BLD zie de Leidraad wel zelf de werkprocessen bij

de fiscaal dienstverlener Het is onduidelijk op basis van welke norm of verwachting de BLD toetst

De BD bespreekt aan de hand van de iikpunten als benoemd in hoofdstuk 4 van de leidraad HT FD

het kwaliteitssysteem met de FD alvorens te komen tot het afsiuiten van een convenant Uit

gesprekken metandere koepelorganisaties lijkt het toezicht van de koepelszich met namete richten

op naleving van de eigen beroepsregels en de Wwft Dat is een onjuiste voorstelling van zaken Hier

verhaspelt de NOB het toezicht wat sommige beroepsorganisaties in het algemeen uitoefenen op

hun leden met wat die beroepsorganisatie aan extra toezicht doen op leden die willen deelnemen

aan HT FD De Belastingdienst monitort periodiek of een beroepsorganisatie ook daadwekelijk
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toezicht uitoefent op die leden zoals afgesproken bij het aangaan van het convenant trekt de dienst

zich vervolgens nagenoeg geheel terug uit dat toezicht m u v landelijke acties de 1 steekproef en

fraudegevallen en laat hij het toezicht in wezen over aan de NOB als beroepsvereniging en haar

leden

De Leidraad benoemt op verschillende plekken de intensiteit van het aangepaste toezicht en de

monitoring van de kwaliteit die HT FD s leveren De Belastingdienst trekt zich niet terug HT FD sluit

naadloos aan bij de toezichtstrategie van de Belastingdienst zoals die al meerdere malen bestuurlijk

en politick is geaccordeerd

een omgeving te creeren waarin het maken van fouten zoveel mogelijk wordt voorkomen onder

andere door permanente monitoring en periodieke evaluatie van de kwaliteit van de aangiften die de

fiscaal dienstverlener indient

de kwaliteit van de fiscale aangiften van groepen bedrijven zoveel mogelijk vooraf te versterken

het bevorderen van goede interactie via een vast aanspreekpunt voor de fiscaal dienstverlener bij

de Belastingdienst

de mate en intensiteit van de handhaving aan te passen aan vooraf geborgde kwaliteit van de

belastingaangifte en het niveau van transparantie van de deelnemende partijen

mogelijkheden open te laten om naleving af te dwingen in het onverhoopte geval dat een van de

deelnemende partijen de regels bewust niet wil naleven

Onduidelijk is wat de NOB in het kader van FIT FD voor MKB en middelgrote organisaties bedoelt met

de 1 steekproef

De vraag rijst of deze Volverdeling’ in het toezicht waarbij een koepelorganisatie zicht richt op de

werkprocessen van de deelnemende kantoren {of zou dienen te richten en de beroepsregels en de

BLD zich vervolgens vergaand terugtrekt uit het toezicht vanuit maatschappelijk en rechtsstatelijk

perspectief wel verdedigbaar en houdbaar is De indruk wordt immers gewekt datdaarmee een

sluitend systeem is ingericht op basis waarvan een uitspraak gedaan kan worden over de

aanvaardbaarheid van de aangiften terwiji het beoordelen van deze aanvaardbaarheid juist een

kerntaak is en behoortte zijn van de BLD De BLD geeft aan dat het laatste zijn verantwoordelijkheid

is en blijft In de ogen van de NOB onstaat hier een lacune in het toezicht die maatschappelijk

ongewenst is

De Belastingdienst velt periodiek steekproefsgewijs een oordeel over de aanvaardbaarheid van de

aangifte Zowel binnen als buiten het FIT is de Belastingdienst niet is staat de aanvaardbaarheid van

iedere aangifte te toetsen en dat is ook niet noodzakelijk Een adequaat kwa I ite itssysteem is een van

de elementen van het vooraf borgen van de kwaliteit van de aangifte Daar maakt de Belastingdienst

gebruik van bij het bepalen van de intensiteit van het toezicht op groepen van burgers bedrijven

en instellingen

Binnen FIT FD zijn er voldoende mogelijkheden om naleving af te dwingen in het onverhoopte geval

dat een van de deelnemende partijen de regels bewust niet wil naleeft
®
FIT FD wordt

gedifferentieerd naar drie niveaus FITfiscaliteit FITjuistheid en FIT volledigheid In de gesprekken

met de BLD heeft de NOB de mogelijkheid verkend tot een koepelconvenant voor uitsluitend het

niveau fiscaliteit waarbij de NOB een faciliterende rol heeft en de BLD kan steunen op het raamwerk

van kwaliteit en opieidingen die de NOB momenteel biedt Daarbij kan de NOB de totstandkoming

van criteria waaraan de werkprocessen bij aangesloten kantoren dienen te voldoen faciliteren De

NOB geeft echter geen oordeel over de inrichting van de werkprocessen door de aangesloten

kantoren en monitort deze ook niet de NOB laat deze rol waar hij hoort namelijk bij de BLD Flet is

niet de rol van de BD toezicht te houden op FD s Om een gelijk speelveld te creeren en te behouden

®

Vgl hoofdstuk 7 en 12 van de Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners 2021
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vragen wij van koepels c s die deel willen nemen aan HT FD om opzet en bestaan van het

kwaliteitssysteem bij de FD s periodiekte monitoren De Belastingdienst wil geen afwijkende eisen

stellen Zolang er geen sprake is van toezicht op de leden is een variant van een koepelconvenant

voor uitsluitend het niveau fiscaliteit nietaan de orde Indien de BLD daarin leemtes constateert is

de NOB bereid tot een driehoeksoverleg met het betreffende kantoor en de BLD om tot afspraken

over kwaliteitsverbetering te komen Flet toezicht op de vraag of een NOB lid of een NOB erkend

kantoor een aanvaardbare aangifte indient blijft in deze variant bij de BLD Het periodieke toezicht

op de aanvaardbaarheid van aangiftes wordt inderdaad uitgevoerd door de Belastingdienst en niet

door de koepels Op die wijze krijgt de Belastingdienst informatie over de vraag of zij kan vertrouwen

op het kwaliteitssysteem werking De koepels hebben daargeen verplichte rol in

De eisen die de BLD stelt aan de koepel en leden bij een convenant {zoals normen voor

klantacceptatie door de fiscaal dienstverlener werkprogramma s op het gebied van accountancy

en of fiscaliteit een vorm van een entreetoets voor deelname aan horizontaal toezicht en toezicht

op de kwaliteit van het werk van de deelnemende kantoororganisatie of de fiscaal dienstverlener

sluiten niet aan bij de huidige doelstellingen van en de wijze waarop de NOB momenteel is

georganiseerd Dat betekent dat de NOB blijkbaar niet aan de voorwaarden wil of kan voldoen en

daarmee afziet van een koepelconvenant De eisen voor een koepelconvenant zijn mede op verzoek

van de NOB vastgelegd in de Leidraad HT FD in mijn beleving tot voile tevredenheid tot nu toe van

de NOB

Aan een aantal andere eisen die de BLD stelt zoals kwalitatieve eisen aan lidmaatschap normen

inzake beroepsethiek regels voor het beeindigen van het lidmaatschap tuchtrechtspraak en borging

van de vakinhoudelijke kennisvan de leden voldoet de NOB in onze ogen

De door de BLD gewenste invulling past niet bij de aard en structuur van de NOB de rol van de NOB

naar haar leden en ook niet binnen onze visie over een gebalanceerde rolverdeling tussen de NOB

de BLD en de leden over het toezicht op de totstandkoming van een aanvaardbare aangifte Als het

niet past bij de NOB voorgestane rolverdeling kan de NOB afzien van een koepelconvenant

Ad 2 Strijd met het gelijkheidsbeginsel

HT FD is met name bedoeld voor midden en kleinbedrijf MKB en Grote Ondernemingen

GO in de categoric Middelgroot Onder voorwaarden kunnen particulieren deelnemen aan HT FD

Dit is een citaat uit de oude leidraad Er staat nu dat klanten van de FD die gelieerd zijn aan de

onderneming ook kunnen worden aangemeld voor HT FD Een koepelconvenant tussen de BLD en

NOB zal vooral in het belang zijn van kleine re NOB kantoren die toegang tot HT FD willen voor hun

klanten niet zijnde de top 100 of de groep daaronder grote controleplichtigen ex Boek 2 397

BW Grotere kantoren worden in de praktijk in tegenstelling tot kleine re kantoren rechtstreeks in

de gelegenheid gesteld zelf een FD convenant aan te gaan met de BLD Zie hierboven Niet de

grootte is determinerend maar de vraag of men in staat is een zelfstandig kwaliteitssysteem te

ontwerpen en te onderhouden zoals aangegeven in de Leidraad
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Daarbij doet zich devraagvoor waarom niet alle belastingadvieskantoren rechtstreeks toegang

krijgen tot een individueel FD convenant De Leidraad {par 1 3 en 4 1 maakt geen onderscheid

tussen grotere en kleinere kantoren De NOB acht het in strijd met hetgelijkheidsbeginsel dat

kleine re kantoren en de belastingplichtingen die zij bijstaan anders worden behandeld dan

grotere kantoren Zie hiervoor Zie hierboven Niet de grootte is determinerend maar de vraag of

men in staat is een zelfstandig kwaliteitssysteem te ontwerpen en te onderhouden zoals aangegeven

in de Leidraad

Een andere belangrijke vraag in dit kader aan de Belastingdienst is of kantoren zonder

aangiftepraktijk ook kunnen deelnemen aan HT FD Het zou in strijd zijn met het gelijksheidsbeginsel

en bovendien marktverstorend werken indien deze kantoren niet in aanmerking zouden komen voor

bepaalde serviceniveaus van de BLD zoals de voordelen die in de Leidraad worden genoemd Tot nu

toe heeft de BLD op deze vraag nog geen antwoord gegeven

De Belastingdienst maakt graag gebruik van de objectieve kwaliteit die een FD kan leveren Ook als er

geen aangifte praktijk is Bij HT FD staat de norm van de aanvaardbare aangifte centraal Dat laat

onverlet dat wij ook met de NOB en andere organisaties zullen kijken of buiten de aangiftepraktijk

objectieve voorafvastgestelde kwaliteit kan leiden tot aanpassingen van de wijze waarop de

Belastingdienst toezicht houdt

Ook vanuit het perspectief van NOB leden kantoren die niet bij het koepelconvenant HT FD willen

aanhaken doet zich de vraag voor of dit niet het gelijkheidsbeginsel raakt Convenantsdeelnemers

zijn reeds vanwege de enkele omstandigheid van de deelname aan een convenant in een andere

positie dan een niet convenantsdeelnemer

Voorstelbaar is dat het koepelconvenant voor hen vroeg of laat nadelige gevolgen zal hebben Een

indicatie hiervoor is dat de BLD kennelijk aangeeft dat de afhandeling van een verzoekvan niet HT

leden kantoren om vooroverleg langer kan duren Dit onderscheid in behandeling is er nu ook al wel

tussen leden kantoren die wel en niet in HT FD zitten los van de de rol van de NOB als

koepelorganisatie in het HT FD Die verschillende behandeling kan echter worden versterkt en of een

ander karakter krijgen als HT FD via de NOB als koepelorganisatie zou lopen Door het sluiten

koepelconvenanten krijgt het HT FD een sterkere organisatiegraad en meer gestalte Niet bij het

koepelconvenant aangesloten NOB leden kunnen hierdoor in een nadeliger positie komen Ten

onrechte omdat het recht op vooroverleg voor iedereen op dezelfde wijze open dient te staan en

het lidmaatschap van de NOB de BLD reeds voldoende vertrouwen zou dienen te geven om ook deze

verzoeken op dezelfde wijze te behandelen Vooroverleg staat voor een ieder open De snelheid van

de behandeling is afhankelijk van de juistheid van de feiten en de kwaliteit van de inhoud De

Belastingdienst heeft binnen HT FD positieve voorinformatie over de kwaliteit van de fiscaal

dienstverlener en over houding en gedrag van de fiscaal dienstverlener en zijn klanten

Overigens zal de BLD de individuele convenanten met middelgrote ondernemingen gaan opzeggen

Deze ondernemingen komen alleen nog maar in aanmerking voor HT indien zij een intermediair

inschakelen en deze intermediair een individueel FDC heeft of via een koepel kan deelnemen aan HT

FD De vraag komt op of de BLD hier intervenieert in de marktordening

Wij zouden in de marktordening intervenieren als we actief aan zouden geven dat klanten weg

moeten bij een FD en overstappen naar een andere FD Dat doen wij niet Klanten zijn vrij om hun FD

te kiezen FD s zijn vrij te kiezen voor HT FD Ik kan me niet voorstellen dat een klant overstapt naar

een andere FD alleen omdat die in HT FD participeert Het uitgangspunt van GO is dat we HT
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aanbieden als optie waar de uiteindelijk de klant voor kiest zowel Individueel en FD Wij

respecteren de keuze van de klant

Ad 3 HT FD mist een wettelijke basis

NOB leden hebben zich {contractueel verplicht tot geheimhouding van alles wat hen in de

uitoefening van het beroep ter kennis komt Belastingadviseurs hebben weliswaar geen wettelijk

verschoningsrecht zoals onder meer advocaten notarissen en artsen dat op grond van art 53a AWR

hebben Ze beschikken wel over een informeel verschoningsrecht dat gebaseerd is op het door de

Hoge Raad toegepaste fairplaybeginsel Er bestaan de nodige wettelijke regelingen op grond waarvan

belastingadviseurs gedwongen kunnen worden gegevens van en over clienten ter beschikking te

stellen en hun geheimhouding moeten doorbreken Voor het toezicht door de koepelorganisatie in

het kader van het FIT FD ontbreekt echter een wettelijk basis die doorbreking van de geheimhouding

zou rechtvaardigen Dit zou ook een onafhankelijke toetsing door de NOB in de weg staan

Ad 4 Zorgen over de aanpak van de BLD bij niet functionerende leden kantoren

Er is onvoldoende duidelijkheid over het beleid van de BLD om niet functionerende leden kantoren

in HT FD tuchtrechtelijk anders aan te pakken en vooral ook welke rol de NOB daarin zou

hebben Daarover handelt hoofdstuk 12 van de Leidraad HT FD dat tot stand is gekomen in nauw

overleg met onder andere de NOB

Zal de BLD straks bijvoorbeeld aan de NOB willen signaleren dat en welke leden kantoren niet

functioneren Hoe verhoudt dat zich dan tot de geheimhoudingsplicht van de BLD ex art 67 AWR Is

er eventueel het risico van een informeel niet transparant circuit Verwacht de BLD dat de NOB

bemiddelend corrigerend of anderszins zal optreden richting niet functionerende leden kantoren

De Leidraad maakt duidelijk dat informatie uitwisseling tussen de Belastingdienst en de koepels

alleen mogelijk is binnen de kaders van geheimhoudingsplicht en AVG

Een recente schikking tussen een kantoor en het Openbaar Ministerie roept de vraag op of het

aangaan van een HT FD convenant met zich meebrengt dat de boetedreiging groter wordt voor

zowel de NOB leden kantoren zelf als hun klanten In het OM persbericht over die schikking wordt

althans uitdrukkelijk verwezen naar het HT convenant datde klant metde BLD heeft gesloten Is het

straks dan zo datalsertoch ietsfout blijktte zitten in de op HT FD steunende processen en ofde

toepassing daarvan dat blijkbaar een aanwijzing vormt voor grove schuld {of meer

Het eventueel opieggen van een boete en de hoogte daarvan is in elke situatie afhankelijk van de

specifieke feiten en omstandigheden In elke situatie is sprake van individuele straftoemeting

Deelname aan HT FD kan een straf verlichtende omstandigheid zijn hoofdstuk 11 van de Leidraad HT

FD als ook een strafverzwarende omstandigheid aldus het OM De in de casus bedoelde fiscaal

dienstverlener heeft overigens maatregelen genomen tegen de betrokken adviseurs en pleit voor

een tuchtrechtelijk onderzoek fiscaal dienstverlener
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Ad 5 Er is onvoldoende duidelijkheid over de invulling van het HT FD en de taken en

verantwoordelijkheden van de koepelorganisatie De NOB wenst niet deel te nemen aan een

papieren koepelconvenant dat rust op onvoldoende uitgewerkte uitgangspunten en een

onvoldoende degelijke vorm van toezicht

Zowel in de werkstromen als in de later gevoerde gesprekken met de BLD heeft de NOB een groot

aantal vragen gesteld over de praktische uitvoering van het FIT FD en de eisen die worden gesteld

aan het toezicht door de NOB Op deze vragen is tot nu toe geen afdoende antwoord ontvangen

Verwezen wordt naar het FIT FD bij andere koepelorganisaties Uit navraag bij deze organisaties blijkt

dat ook deze geen duidelijke richtlijnen hebben over de wijze waarop het toezicht op de leden moet

worden uitgeoefend De BLD draagt het toezicht over op de koepels zonder duidelijk aan te geven

wat het toezicht moet inhouden en baseert haar systeemcontrole op veronderstellingen waarvan de

NOB aangeeft dat deze niet kloppen Dit heeft een hoog afbreukrisico dat de NOB niet bereid is te

nemen en dat de BLD in onze ogen ook niet zou moeten willen nemen

Een herhaling over verantwoordelijkheden en rolverdeling

Ad 6 De voordelen van deelname aan FIT FD zijn nog steeds onvoldoende duidelijk Indien de NOB

op een verantwoorde manier wil gaan deelnemen aan het HT FD zal dat een grote impact hebben op

de organisatie van het bureau Het verdergaande toezicht dat de NOB zal gaan uitoefenen op haar

leden brengt kosten met zich mee die door de leden moeten worden gedragen Daar zullen de leden

die geen gebruik gaan maken van het HT FD vermoedelijk niet toe bereid zijn De leden die wel

gebruik maken van HT FD zullen daar vermoedelijk uitsluitend toe bereid zijn als daar voordelen

tegenover staan De BLD benoemt de zogenaamde fast tracks als het grote voordeel van HT FD De

vraag is echter of dit voordeel van HT zal beklijven als een groot aantal leden kantoren zich bij de

verschillende koepelconvenanten zou gaan aansluiten In de praktijk blijkt dit voordeel nu al niet

evident Of een FD mee wil doen en de eventuele kosten wil dragen is een geheel vrije keus waar

ieder zijn eigen argumenten en afwegingen voor mag gebruiken
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Cc |5 1 2e|@belastingdienst nl 1 5 1 26 |@bel3slingdienst nr 1 54 2e [@belastinqdienst nr j 5 1 26 ^belaslingdiensl nl 1 5 1 26 | 5 belastinqdienst nl

1 5 1 26 |@bela3tingdienst nl f 5 1 26 ^febelastlngdienst nr

Datum 30 11 2021 10 05

5 1 26

rj 5 1 26 ^belastingdienst nr 1 DGBEL5 1 265 1 26

Onderwerp RE Betr NOB

Bestefi^
Dank hiervoor Duidelijk waarjullie staan Ik laat me graag komend jaar een keer door jullle bijpraten nav jullie
vervoiggesprekken

Mocht er nog lets bijzonders komen uit ons overleg met de NOB deze week dan hoor je dat uiteraard

Vriendelijke groeten

5 1 26

5 1 26

5 1 26

DGBelastingdienst

Tel 5 1 26

Van | 5 1 26 ^belastingdienst nl ■] 5 1 26 tebelastingdienst nl

□alum dinsdaq 30 nov 2021 9 55 AM

Aan ] Cd FJZ ] 5 1 26 |a minfin nl 1 5 1 26 ]@min1in nl | 5 1 26 labelastlngdienstnl5 1 26 5 1 26

IDGBEL 115 1 26tBminfin nl

Kopie |5 i JeKbelastingdienslnl IS 1 26l@belastlnqdTeiist nl | 5 1 26 l@belastlngdienst nl 4 5 1 26 Ila belasllnqdlensl nl l1 5 1 2e l^belastingdienst nl

4 5 1 2e |@belastlnqdlensl nl J 5t1 26 gbelaslingdiensl nl 4 5 1 2e |@belasllnadisnst nl l 5 1 2^
~~

I 5 1 2e t5jbel3stinqdienst nl S 1 7a |@belastlnqdlenst nl | 5 1 2e ^belastingdienst nl ■] 5 1 2e [SbelastinQdienst nl

Ondeiwerp Betr NOB

4 5 1 26 @belastinqdienst nl 5 1 26

Geachte collega

Er is gevraagd een reactie te geven op het concept menno van de NOB inzake horizontaal toezicht

fiscaal dienstverleners HT FD
^

Het betreffende concept hadden

ontvangen van

eventueel afsiuiten van een koepel convenant HT FD met de NOB Omdat wij het hoe en waarom

van het concept memo niet konden plaatsen heeft

Daarbij is aan de orde geweest dat wij ons verbaasden over het concept memo aan de

en ondergetekende eerder

] omdat wij al geruime tijd in gesprek zijn met de NOB over het

5 1 26 5 1 26

5 1 26

jcontact gezocht met5 1 26 5 1 26
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concerndirecties gezien de stand van de discussie met de NOB en ook over de weergave van de

uitgewisselde argumenten tot nu toe Temeer daar de NOB intensief betrokken is geweest bij bet

formuleren van de uitgangspunten voor bet door ontwikkelde HT FD De NOB beeft te kennen

gegeven dat de bedoeling van bet toezenden van bet concept memo was om snel weer in

gesprek te komen over de inboud Hoewei de bandeiswijze ons bevreemdt zijn we uiteraard in

gesprek gegaan met de NOB Het gesprek beeft plaatsgebad op vrijdag 26 november Het is

constructief veriopen Er is een beperkt aantal issues aan de orde gekomen onder andere over

de gebeimboudingsplicbt over de vermeende interventie in de marktorde bet veronderstelde

uitsluiten van kieine advieskantoren van HT FD en de reikwijdte van de toezicbtboudende rol van

de koepeis c s van fiscaai dienstverieners Uitkomst van gesprek is dat op de inboud verder

overieg wenseiijk is met de Beiastingdient GO cdVT en MKB in verscbiiiende samensteiling De

afspraak is ook gemaakt dat op 26 januari 2022 de uitkomsten van deze besprekingen aan de

orde zulien komen in een vergadering met een afvaardiging van bet bestuur van de NOB

Inboudeiijk is bet knelpunt dat NOB een koepeiconvenant wii maar vooralsnog geen toezicbt wil

bouden op baar ieden De NOB vindt dat bet enkeie NOB iidmaatscbap reden moet zijn om in

aanmerking te komen voor serviceniveaus van HT FD Dat past niet binnen de buidige opzet
van HT FD

De NOB beeft in baar concept memo baar zienswijze uitgebreid verwoord Over die punten zulien

wij verder overleggen met de NOB Een eerste reactie op die zienswijze van de NOB en

startspunt voor de discussie met de NOB niet zijnde een definitief standpunt beb ik in bet biauw

weergegeven in de bijiage Dit is aileen een voorlopige interne reactie

See attached file NOB opmerkingen^X^Q november versie O S docx

Met vriendeiijke groet

5 1 2e

Kenniscentrum fiscaai dienstverieners

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

PastbuE 18500 3501 CM Utrecht

M 5 1 2e

5 1 26 pbelastingdienst nl

secretaresse I 5 1 2e |t| 5 1 26

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouweiijke informatie bevatten

waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het

te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of

default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally
privileged If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het
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efektranisch verzenden van berichten

This message may contain infbmiation that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you hy mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordamage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages_

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Met bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten

waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het

te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of

default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally

privileged If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake ^^u are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgehjke fomiele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veitiouwelyke infomiatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te infomieren

The Dutch Tax and Customs Administotion does not accept filings requests appeals complamts notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tlie addressee It may contain infomiation tliat is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Bulten verzoek

5 1 2e MKBBLD

rCD VT BLD@Be[a5tingdienst
fG0 BLD@Belastinqclien5t [

Van

Aan

Ccf
|5^ 2eM KB BLD@Bela stingdienst
Datum 30 11 2021 09 43

5 1 2e

5 1 2e ]CD VT BLD@Belastingdienstj JMKBfflLD@BeIa3tingdienst | 5 1 2e |5 1 2e5 1 2

Onderwerp Betr Betr Betr Betr NOB

Dank

Ik versluur de mail met de aanvulling van |5 1 2e

Metvriendelijke groet

5 l 2e

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

I
Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

5 1 2e

1 2 l@belasthgdienst nl

secretaresse I 5 1 2e ITI 5 1 2

] 30 11 2021 09 41 44—Prima zo is iedereen netjes geinformeerd Gesprek vindt volgens agenda 5 1 25 1 2

woensdagmiddag plaats

Van

Aan

5 1 2 rcn VT Bi n

5 1 2 GO BLD@Belastingdienst

|MKB BLD@Belastingdienst| 5 1 2 ]CD VT BLD@Be lastingdienst [ ]MKB BLD@Belastingdienst | 5 1 25 1 2Cc 5 1 2

|5 1 2eiM KB BLD@Bela stingdienst
Datum 30 11 2021 09 41

Onderwerp Betr Betr Betr NOB

Primazo is iedereen netjes geinformeerd Gesprek vindt volgens agenda^TT^woensdagmiddag plaats
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Groetjesf 5 1 2e |

30 11 2021 08 37 37—Ha^ 1 2^Volgens mij een goede mail5 1 2d

Van

Aan

IGO BLD

|mKB BLD@BeI astingdienst

JCD VT BLD@Belastingdienst [

5 1 2e

5 1 2e

]MKB BLD@Belastingdienst [5 1 26 ]CD VT BLD@BeIastingdienst | 5 1 26Cc [ 5 1 26 5 1 2e

15 1 2eW KB BLD@Bela stingdienst
Datum 30 11 2021 03 37

Onderwerp Betr Betr NOB

Volgens mij een goede mail

Mijn voorstel is wel dat we toevoegen dat de schoen vooral inhoudelijk wringt NOB wil een koepelconvenant maar houdt vooralsnog geen

toezicht houden op haar leden NOB vindtdat het enkele NOB lidmaatschap reden moetzijn om in aanmerking te komen voor

serviceniveaus van HT FD bijvoorbeeld het vooroverleg
Ik zou dit nu al toevoegen omdat dit niet gaat veranderen De lucht is in de reiatie mogeli|k iets opgeklaard na hetgesprek van wijdag maar

inhoudeiijk lijkt er weinig ruimte te zijn om met NOB mee te gaan Het lijkt me goed da^ 1 2^1 2| 5 1 2e en| 5 1 2e |dat ook weten

Met vriendelijke groet kind regards

5 1 26

Grote ondernemingen

Belastingen
Ministerie van Financien

M 5 1 26

] 29 11 2021 21 40 55—voor zij die wiilen gaan slapen maar nog niet kunnen en zij die kunnen gaan slapen maar nog5 1 26

niet wii

Van 5 1 26 1 M KB^B LD

|CD VT BLD@Belastingdienst[
l5 1 26reD VT BLDfajBelastingdienstJ 5 ^26 NKB BLDtSlBelastingdienst

Datum 29 11 2021 21 40

Onderwerp Betr NOB

]MKB BLD@Belastingdienst | 5 1 265 1 26 fGO BLD@Belastingdienstj 5 1 26Aan[ 5 1 26

voor zij diewiiien gaan slapen maar nog niet kunnen en zij die kunnen gaan siapen maar nog nietwiiien een aangepaste versie

concept mail

Q minfin nl @minfin nl @belastinadienst nl5 1 26 5 1 26aan 5 1 26

5126 @nninfin nl

MKB BLD ^GO BLD MKB BLD5 1 2e5 1 26 5 1 26C C
X X X

7CD VT BLD I

kGO BLD

mKB BLD CD VT BLD5 1 26 5 1 265 1 26

5 1 26
j

Geachte collega

Er is gevraagd een reactie te geven op het concept memo van de NOB inzake horizontaal toezicht

fiscaal dienstverleners HT FD

Het betreffende concept hadden

1221338

5 1 26 5 1 26
en ondergetekende eerder
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5 1 2e omdat wij al geruime tijd in gesprek zijn met de NOB over hetontvangen van

eventueel afsiuiten van een koepel convenant HT FD met de NOB Omdat wij het hoe en waarom

van het concept memo niet konden piaatsen heeft

Daarbij is aan de orde geweest dat wij ons verbaasden over het concept memo aan 3e

concerndirecties gezien de stand van de discussie met de NOB en ook over de weergave van de

uitgewisseide argumenten tot nu toe Temeer daar de NOB intensief betrokken is geweest bij het

formuieren van de uitgangspunten voor het door ontwikkelde HT FD De NOB heeft te kennen

gegeven dat de bedoeling van het toezenden van het concept memo was om snei weer in

gesprek te komen over de inhoud Hoewei de handeiswijze ons bevreemdt zijn we uiteraard in

gesprek gegaan met de NOB Het gesprek heeft plaatsgehad op vrijdag 26 november Het is

constructief veriopen Er is een beperkt aantal issues aan de orde gekomen onder andere over

de geheimhoudingsplicht over de vermeende interventie in de marktorde het veronderstelde

uitsluiten van kieine advieskantoren van HT FD en de reikwijdte van de toezichthoudende rol van

de koepeis c s van fiscaai dienstverieners Uitkomst van gesprek is dat op de inhoud verder

overieg wenseiijk is met de Beiastingdient GO cdVT en MKB in verschiiiende samensteiling De

afspraak is ook gemaakt dat op 26 januari 2022 de uitkomsten van deze besprekingen aan de

orde zulien komen in een vergadering met een afvaardiging van het bestuur van de NOB

contact gezocht met5 1 2e 5 1 2e

De NOB heeft in haar concept memo haar zienswijze uitgebreid verwoord Over die punten zulien

wij verder overleggen met de NOB Een eerste reactie op die zienswijze van de NOB en

startspunt voor de discussie met de NOB niet zijnde een definitief standpunt heb ik in het biauw

weergegeven in de bijiage Dit is aileen een interne reactie vooruitiopend op de discussie met de

NOB

[bijiage NOB opmerkinger^ 1 2^9 november versie 0 3 docx is verwijderd door GO BLD]5 1 2e

Met vriendelijke groet

5 1 2e

Kenniscentrum fiscaai dienstverieners

Implementatie d HT FD

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

Mj 5 1 2e

I 5 1 2e l@belasthgdienst nl

secretaresse 5 1 2e ~| TI 5 1 2e I

5 1 2e 29 11 2021 17 15 53—Allen Ik heb een concept mail geschreven n a v het concept memo van de NOB met als bijiage
een eer

5 1 2s MKB^BLDVan I
Aan f ]CD VT BLD@BelastingdienstJ 5 1 2s ~|CD VT BLD@Belastingdienst 5 1 2s ™KB BLD@Belastingdienst [ 5 1 2s5 1 2s

5 1 2s IGOjBLDfBBelastinadiensl

5 1 2s JMKBjB LD@Bel astingdienstCc

Datum 2y 11 2U21 1 15

Onderwerp

1221338 00012



[attachment NOB opmerkingetf[l^9 november versie 0 2 docx deleted by 5 1 2e WKB BLD]

Met vriendelijke groet

5 1 2e

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M 5 1 2e

6 1 26 Pbela~sthqdie nst nl

secretaresse | 5 1 26 ]T Q 5 1 26

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften verzoeken klaehten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericlit is uitsluitend bestemd vooi de geadiesseerde Het bericht kan vertiouwelijke tnfomiatie bevatteii waaiToor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afeender te infoimeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filmgs requests appeals complamts notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for die addressee It may contain infoimation tliat is confidential and legally privileged If

you are not fire intended recipient please delete tliis message and notify tlie sendei
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Bulten verzoek

Van [
Aan F

l CD VT BLD

TMKBjBLD@Befa5tingdiensl
^GO BLD@BelastinqclienstJ

5 1 2e

5 1 2e

]MKByBLD@Belastingdienst | 5 1 2e ^CD VTFBLD@Be[astingdiensl r5 1 2e |5 1 2e5 1 2e

I5 1 29FM KB BLD@Bela stingdienst
Datum 30 11 2021 09 31

Onderwerp Betr Betr Betr Betr NOB

Dag^T^

Met de tQevoegingp 1 2e|oQk akkoord met de mail

Met vriendelijke groet

5 1 2e

Belastingdienst

Corporate Dienst Vaktediniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 18500 13501 CM Utrecht

m| 5 1 26 I
1 5 1 2© Ifebbelastinadienst nl

} 30 11 2021 08 53 16—Ha Dank ik voeg hettoe5 1 2e

JMKB BLDVan

Aan
’

5 1 2e

^GO BLD@Belastingdienst

] CD VT BLD@Bela3tingdien3tr~
5 1 2s

]cD W BLD@Bela3tinqdien3tl 5 1 2e~j]MKB BLD@Bela3tingdien3t [ 5 1 2e5 1 2eCc a 1 ze

D 1 2el M KB BLD@Bela 3tingdien3t
Datum 30 11 2021 03 53

Onderwerp Betr Betr Betr NOB

Dank ik voeg het toe

1221348 00013



Met vriendelijke groet

5 1 2s

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

mT 5 1 2s I

I 5 1 2e l^belastirigdienst nl

secretaresse5 j1 g 5 1 26 [|T | 5 1 26

Dubbsl met ID 1221338
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Buiten verzoek

5 1 2 eVan

Aan | 5 1 2e | MKB BLD@Be[astingdiens1
Datum 11 01 2022 1 7 49

d vt bld

Onderwerp Betr agenda voorstel voor as vrijdag NOB GRAAG JE REACTIE

HS[T3e

Bijgaand mijn input Ik heb het laatste punt vooral ingekort en meer open gehouden hoe ziet de NOB dit voor zich Eaten we vooral luisteren en bespreken
op welke wijze we ditmogelijk verder kunnen brengen

Verkenning van de mogelijkbeden die de NOB ziet voor het afsiuiten van een koepelconvenant binnen de kaders van de huidige leidraad HT FD

De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen fiscaal dienstverleners de NOB of de koepelorganisaties] en de Belastingdienst
De wijze waarop de Belastingdienst gebruik zou kunnen maken van de expertise van fiscaal dienstverleners buiten HT FD en buiten een aangifte praktijk

Graag zouden we de visie en wensen van de NOB op dit terrein horen Op welke wijze zouden wij dit met elkaar vorm kunnen geven Hierbij wordt wel

opgemerkt gebruiken van de expertise en daarmee mogelijke faciliteiten niet exclusief gelden voor NOB leden en verdienen een bredere bespreking in het

bijvoorbeeld een beconoverleg of HT overleg

De meerwaarde van HT FD moeten niet benoemen AlsziJ willen deelnemen zijn de voordelen duidelijk lijkt mijn

Met vriendelijke groet

5 1 2 e

Belastingdienst
Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 18500 13501 CM Utrecht

5 1 2 eM

I 5 1 i2e kdl belastingdienst nl

5 1 2e

bijzonder ten aanzi

11 01 2022 13 36 12—Aanstaande vrijdag hebben wij een overleg over de samenwerking metde NOB in het

|lKByBLD
i3D VT BLD@Belastinqdlenst

5 1 2eVan

Aan |
Datum 11 01 2022 1 3 36

Onderwerp agenda voorstel voor as vrijdag NOB GRAAG JE REACTIE

5 1 26
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Aanstaande vrijdag hebben wij een overleg over de samenwerking met de NOB in het bijzonder ten aanzien van de kwaliteit die de leden van de NOB

toevoegen al dan niet binnen horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners HT FD

Ik stel voor de volgende agenda voor

Verkenning van de mogelijkheden die de NOB ziet voor het afsluiten van een koepelconvenant binnen de kaders van de huidige leidraad HT FD

De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen fiscaal dienstverleners de NOB of de koepelorganisaUes] en de Belastingdienst
De wijze waarop de Belastingdienst gebruik zou kunnen maken van de expertise van fiscaal dienstverleners buiten FFT FD en buiten een aangifte prakHjk
Aandachtspcnten
o Welke eisen kunnen worden gesteld aan de objectleve kwaliteit die de FD in continuTteit kan leveren buiten HT FD

o Wat is de norm voor de kwaliteit die de FD levert [vgl de aanvaardbare aangifte bij HT FD]
o Ook houding en gedrag van de klant van de FD is van belang De uiteindelijke kwaliteit die de FD kan leveren is ook afhankelijk van de input van zijn klant

vlg de aansluitverklaring bij HT FD In welke mate is er buiten de aangiftepraktijk een bestendige klantrelatie

o Voor welke processen kunnen we rekening houden met de positieve voorinformatle over de FD en de klant

Mogelijke faciliteiten kunnen overigens nIet exclusief gelden voor NOB leden en verdlenen ook bespreking in het beconoverieg of FFT overleg
De meerwaarde van HT FD

Graag hoor ik of u zich kunt vinden in dit agenda voorste

Metvriendelijke groet

[ 5 1 2e

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

0
BelastingdIenst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M [ 5 1 2 e

I 5 1 26 |@belastingdienst^
secretaresse I 5 1 2e ^T 5 1 2 e

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften verzoeken klachten

ingebrekestelliiigen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertiouwelijke infomiatie bevatten waaiToor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afeender te infonneren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tlie addressee It may contain infomiation tliat is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221335 00014



Buiten verzoek

Van j 5 1 2e J
Aan II 5 1 2e HBbelastinadienst nr

■

5 1 2e J NL 1 5 1 2e 1 1 5 1 26 ^belastingdienst nr | 5 1 26 tebelastingdienst nl” J 5 1 2e l@belastingdienst nrCc [ 5 1 26

Datum 12 01 2022 12 13

Onderwerp Re NOB Bdienst Subgraep 2 Toezicht werkpracessen en rollen

[EXTERNE E MAIL] Dit bericht is afkomstig van een exteme afzender Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijiagen

Geachte Beste 5 1 265 1 26

Dank voor het toezenden van de agenda Zonder dit nader te hebben afgestemd met onze leden van de groep
denk ik te kunnen zeggen dat de agenda voldoende houvast biedt om te kunnen bespreken wat we nodig en

nuttig achten

Tot vrijdag
Met vriendeliike groet

5 1 26

Dank voor

Verstuurd vanaf mijn iPad

]@belastingdienst nl hetvolgende geschrevenOp 12 jan 2022 om 09 35 heeft 5 1 26

[EXTERNE EMAIL] Let op deze e mail is afkomstig van buiten de organisatie Open geen linkjes of bijiagen
tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is

Allen

Aanstaande vrijdag hebben wij een overleg over de samenwerking met de NOB in het bijzonder ten aanzien van

de kwaliteitdie de leden van de NOB toevoegen al dan niet binnen horizontaal toezicht fiscaaI dienstverleners

HT FD
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Ik stel voor de volgende agenda voor

1 Verkenning van de mogelijkheden die de NOB ziet voor het afsiuiten van een koepelconvenant binnen de

kaders van de huidige leidraad HT FD

2 De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen fiscaal dienstverleners de NOB of de

koepelorganisaties en de Belastingdienst
3 De wijze waarop de Belastingdienst gebruik zou kunnen maken van de expertise van fiscaal dienstverleners

buiten HT FD en buiten een aangifte praktijk
Graag zouden we de visie wensen en eventuele randvoorwaarden van de NOB op ditterrein horen Hierbij
wordt opgemerktdat gebruik maken van de expertise van FD s en daarmee mogelijke faciliteiten niet exclusief

kunnen gelden voor NOB leden Bredere bespreking van ditonderwerp bijvoorbeeld in beconoverleg of HT

overleg iswenselijk
4 De meerwaarde van HT FD

Graag boor ik of u zich kunt vinden in dit agenda voorstel

Met vriendelijke groet

5 1 26

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M | 5 1 26 I
I 5 1 2e ^bela^ingdienst nl

secretaresse I 5 1 2e |T| 5 1 2e^ ]

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten

waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het

te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of

default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally
privileged If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke foiniele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veitiouwelijke informatie bevatten waarToor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

Tins message is solely intended for tire addressee It may contain information tliat is confidential and legally privileged If

you are not tire intended recipient please delete tliis message and notify tire sender
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Bulten verzoek

ICD VT BLD

Aan 5 1 26 | MKByBLD@Bela5tingdienst[
Datum 14 01 2022 1 5 35

Onderwerp niijn aantekeningen van vanmiddag

5 1 26Van

}MKB BLD@Bela5tingdien5t 5 1 26 CD VT BLD@Bel35tingdienst5 1 26

See attachedfile 2022 01 14aantekenmgen overlegNOB docx

Met vriendelijke greet

5 1 26

Belaslingdienst
Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 18500 13501 CM Utrecht

Ml 5 1 2e I
^belastinadienst nl5 1 26

De Belastmgdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften verzoeken klachten

ingebrekestellingen eii soortgelijke fomiele bericliteii

Dit bericlit is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veiliouwelijke infomiatie bevatteii waaiToor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Cnstoms Administration does not accept filings reqnests appeals complaints notices of default or

similar foimal notices sent by email

This message is solely intended for die addressee It may contain infomiation tliat is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Ideeen over mogelijkheden van deelname aan HT door de NOB

De leden die willen aanhaken

NOB maakt een Handboek soldaat framework maken voor kantoren willen voldoen

Kantoren verpllcht zlch daaraante houden

Organisatle van aangiftepraktijk

Monitoren werkwijze door NOB gaan deel uitmaken van code of conduct

Verplichte e learning ne jaarlijkse verklaring en naleving van de regels incl handboek

5oldaat framework

Differentiatie in Self assesment voor leden waarbij deelnemers aan het koepelconvenant

verklaren dat zij zich ook houden aan de specifieke onderdelen van de code of conduct

Self assesment kan leiden tot comply of explain waarbij het betreffende kantoor uitleg zal

moeten geven over het betreffende aspect

Mate van de toezicht stapsgewijs uitbreiden

o Support functie voor code of conduct beroepsregels

o Volgende stap aansluiten bij zelfregulering zoals notariaat advocatuur

Vraag Eventueel HT beperken differentiatie bij NOB tot fiscaliteit als startpositie

Voors en tegen hiervoor goed afwegen

Rollen en taken

Rollen en taken van van NOB en Belastingdienst zijn op zich helder

Vraag die voor ligt is in hoeverre de Belastingdienst extra werk wil doen als zijn met de voorgestelde

invulling voor deelname aan HT FD

Het draait om opzet bestaan en werking

NOB voor opzet bestaan Werking voor de Belastindienst

Voordelen van HT FD buiten de aangiftepraktijk

Het gaat vooral over vooroverleg en administratieve verplichtingen waarbij de kwaliteit van de

dienstverlener zwaarder weegt dan de ondernemer die aan HT deelneemt

Interessante ontwikkeling maar dat doordat de positieve voorinformatie betrekking heeft op de FD

en minder samenhang vertoont met de positieve voorinformatie over de HT ondernemer valt dit niet

binnen de huidige visie op HT FD

Voor HT ondernemers met een HT FD kunnen niet HT FD wel meeliften in de advisering Verwacht

magworden dat een HT FD en de ondernemer bij de keuze voor de adviseur bewust rekening

houden met uitgangspunten van HT

De voordelen gelden alleen voor de HT ondernemers van de HT FD s en niet voor alle ondernemers

van een FD

Meerwaarde HT

Communicatie op welke wijze kunnen de voordelen van HT beter worden gecommuniceerd richting

de HT FD
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Via aparte verspreidbare korte stukken Niet in nieuwsbrieven etc
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Bulten verzoek

Van [
Aan [
Datum 18 01 2022 21 03

Onderwerp 220118 NOB bespreking 15 januari 2022

5 1 2e IMKByBLD
CD VT BLD ajBelastinqdienst [ ]MKB BLD@Belastingdienst [ pD VT BLD@Belastingdiens15 1 26 5 1 265 1 26

Hey

Ik hoop dat hetjullie goed gaat en datjullie allang je DWB hebben urt gezet

Bijgaand mijn impressie met dank aan de inbreng van 5 1 2e van de bespreking met de NOB Graag jullie instemming op en aanmerkingen
Haast is geboden omdat er wijdag een bespreking is met de|

Na het verwerken van de op en aanmerkingen gaat het verslag ook naar de NOB

5 1 26

Met vriendelijke groet

5 1 26

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Pastbus 18500 3501 CM Utrecht

M[ 5 1 26

I 5 1 26 l@belaEtingdienst nl

secretaresse 5 1 2e [11 5 1 26

See attachedfile 220118 NOB bespreking 15januari 2022 docx

De Belastiiigdieiist stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarscluiften verzoeken klachten

iiigebrekestellingen en soortgelijke fomiele bericliteii

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bencht kan veitiouwelijke mfoimatie bevatten waarvoor de

fiscale geheiralioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijdeien en de

afzender te infomieren
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The Dutch Tax and Customs Admiiiistiation does not accept filii igs requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tlie addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Impressie van de besprekinq NOB Belastinqdienst over HT FD c s

Datum 14januari 2022

Aanwezig via Webex

NOB I 5 1 26 Li

Belastingd ienst | 5 1 2e |

5 1 2e 5 l 2e5 1 2s

5 1 26 5 1 2s 5 1 26

1 Verkenning van de mogelijkheden die de NOB ziet voor het afsiuiten van een

koepelconvenant binnen de kaders van de huidige leidraad HT FD

De NOB schets de ontwikkeling NOB stelt voorom een convenant te sluiten waarbij zij
willen vastleggen dat de deelnemers zich committeren aan een frameviiork handboek

soldaat Dat framework wordt ontwikkeld als onderdeel van de code of conduct Periodiek

doen de leden een self assesment comply or explain Dat uitkomstvan de self assesment

kan leiden tot aanvuiiende verpiichtingen zoals het voigen van E leaming modules Het

self assesment kan worden gedifferentieerd voor bijvoorbeeld bedrijfsfiscalisten adviseurs

en eventueel deelnemers aan HT FD

Stapsgewijs kan het toezicht doorde NOB worden uitgebreid allereerst met een bureau

vaktechniek over gedrag en beroepsregels niet fiscaaltechnisch

NOB ziet vooralsnog mogelijkheden voor HT op het niveau van fiscaliteit Wellicht eerst

framework ontwikkelen voor fiscaliteit

Los van HT is er verplichte educatie en disciplinair toezicht In de toekomst wellicht ook

steekproef onderzoeken doorde NOB Daarzitten volgens de NOB wel nog wat haken en

ogen aan zoals geheimhoudingsplicht
Het beperken tot het niveau fiscaliteit is wellicht te beperkend volgens de Belastingdienst
daar waar NOB leden al dan niet via een derde partij grip hebben op het administratieve

dat vooraf gaat aan het opmalen van de aangifte
2 De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen fiscaal dienstverleners de

NOB of de koepelorganisaties en de Belastingdienst
Er is overeenstemming datde fiscaal dienstverleners de leden verantwoordelijk zijn voor

de kwaliteit van de aangifte De NOB zorgt voor een kwaliteitssysteem opzet en de

Belastingdienst beoordeelt steekproefsgewijs of dat leidt tot een aanvaardbare aangiften
working Het is een goede ontwikkeling dat de NOB een begin maakt met toezicht op het

daadwerkelijk toepassen van het kwaliteitssysteem Desgevraagd geeft de NOB aan dat de

Belastingdienst een rol zou moeten nemen als dat toezicht van de NOB door de

Belastingdienst als onvoldoende wordt ervaren De vragen of dat het geval is en of de

Belastingdienst alsdan een rol wil nemen is staat nog open

3 De wijze waarop de Belastingdienst gebruik zou kunnen maken van de expertise
van fiscaal dienstverleners buiten HT FD en buiten een aangifte praktijk
Het knelt aldus de NOB dat je geen serviceniveaus zIjn voor leden die geen aangifte
praktijk hebben De adviseur die geen aangifte indient zou aldus de NOB daarom worden

uitgesloten De Belastingdienst repliceert dat er geen sprake is van uitsluiting maar

onvoldoende positieve voorinformatie zoals die er in HT FD wel is Ook de Belastingdienst
zoekt naar een weg om buiten HT FD en buiten de aangifte praktijk gebruik te kunnen

maken van de vooraf vastgestelde en te identificeren kwaliteit

De NOB meent dat via het self assesment specifieke kennis en vaardigheden duidelijk
zouden kunnen worden Daarmee zou eventueel het onderdeel kennis kunnen worden

afgedekt los van de vraag hoe de Belastingdienst dat zou kunnen herkennen Resteert de

vraag of de FD op de juiste wijze samenwerkingsgericht en transparent gebruik maakt

van die kennis en of de klant ook voldoende transparent is de bestendige klantrelatie

4 De meerwaarde van HT FD

Gezien de loop van het gesprek blijkt de meerwaarde geen echt issue ook omdat dat de

individuele appreciatie is van de FD bij het besluit om al dan niet deel te nemen aan HT FD

De NOB geeft aan dat in de communicatie de daadwerkelijk meerwaarde en de praktische
wijze waarop dat verzilverd kan worden nog wel enige aandacht verdient

5 Tot slot

Met de bespreking is een duidelijke positieve stap gezet De Belastingdienst zal e e a

intern bespreken en afstemmen Daamaast zal de Belastingdienst de wijze waarop gebruik
kan worden gemaakt van de kwaliteit van de FD buiten HT FD en of de aangifte praktijk
ook bespreken in een b red er verb and bijvoorbeeld het beconoverleg
Op 26 januari is een eerste plenaire terugkoppeling met de NOB Daarna is de inschatting
dat een volgende bijeenkomst zal worden gepland in subgroep verband in februari
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Buiten verzoek

Van 5 1 2e j MKB BLD
Aan

Datum 2^ 01 2022 UM

Onderwerp Fw merleg NOB

}dKB BLD@Belastingdienst5 1 26

Hal 5 1 2e

Bijgaand de insteek voor de bespreking van morgen een soort van agenda en tevens het verslag van de werkgroep
Het is morgen van 15 00 tot 16 00 ik heb [ gevraagd je toe te voegen aan de bijeenkomst5 l 2e

Veel dank voor je medewerking

Metvriendelijkegroet

5 1 26

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

i
Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Pastbus 18500 3501 CM Utrecht

5 1 26M

I 5 1 26 |@belasttnqdlenst nl

secretaresse | 5 1 26 ^ T | 5 1 2e

}MKB BLD op 25 01 2022 17 27Doorgestuurd door[ 5 1 26

5 1 26 1 MKBiBLDVan

Aan pO BLD@Bela5lingdiens1 | 5 1 2e |jlKB BLD@Belastingdienst [ ]CD VT BLD@Belastingdienst | 5 1 26 |

ldKB BLD@Belastingdien3l

5 1 265 1 26

5 1 2e CD VT BLD@Belastingdienst

Cc[ }CD VT BLD@Belastingd ienst [ ] MKB BLD@Belas1ingdiens1 r5 1 26 5 1 26 5 1 26

Datum 25 01 2022 1 3 33

Onderwerp werleg NOB

Collega s

1221316 00020



Morgen woensdag 26 januari is er een overleg gepland met een afvaardiging van het bestuur van de NOB

Eerderzijn er twee afzonderlijk bijeenkomsten peweest met een afvaardiging van de NOB Van een van die

bijeenkomsten heb ik met dank aan| 5a 2 ]en
weet niet of er van de andere bijeenkomst ook een verslag is gemaakt en dat zou wel handig zijn De

besprekingen hebben in goede harmonie plaatsgevonden met ook een positief resultaat Inmiddels zijn de

Mijn indruk is dat het hem

duidelijk is geworden dat de kou uitde lucht is’ Terzijde merkte hij op dat kwaliteit een belangrijk onderdeel van

HT FD is en dat we oog moeten hebben voor een bredere toepasbaarheid

een verslag gemaakt Ik heb het verslag bijgevoegd Ik5 1 26

besprekingen ook terug gekoppeld aan 5 1 26

Het lijkt me handig als we duidelijkheid hebben over de agenda van woensdag Ik neem aan dat we hier een

terugkoppeling geven van de twee afzonderlijke besprekingen tussen de BD en de NOB Een terugkoppeling
van een van de bijeenkomsten zal ik voor mijn rekening nemen Ik neem aan dat het andere gesprek
terug koppelt Uiteraard geven we de NOB de gelegenheid om te reflecteren

Mijn suggestie is om aan de hand van de hoofdpunten van de NOB een beeld schetsen van het vervolg

1 De invulling van HT FD die de BLD voorstaat houdt een overdracht in van taken en verantwoordelijkheden
van een toezichthouder de BLD naar de koepelorganisaties die vanuit maatschappelijken rechtsstatelijk
perspectief ongewenst is

De invulling van de verantwoordelijkheden is besproken ten aanzien van kwaliteit van de aangifte de FD de opzet van het kwaliteitssysteem
de koepel en het steekproefsgewijs beoordelen van de kwaliteit van de aangifte de Belastingdienst Inmiddels heeft de NOB aangegeven

dat zij een vorm van toezicht op de leden wil gaan invullen Als de Belastingdienst hettoezicht op de leden onvoldoende vindt moet zij

aldus de NOB zelf dat toezicht verder invullen

2 De toegang tot HT FD zoals de BLD die voorstaat namelijk via een koepel niet rechtstreeks voor alle NOB

erkende kantoren en alleen voor kantoren met een aangiftepraktijk en de voordelen die dat zou bieden lijken in

strijd met het gelijkheidsbeginsel
Dit iszijdelings tersprake gekomen in de bespreking onder mijn verantwoordelijkheid We hebben duidelijk gemaakt dat het er niet om gaat
dat of er een aangifte prakrijk is maar dat het determinerend is of er voldoende positieve voorinformatie is over houding gedrag en kwaliteit

en over de norm voor kwaliteit

3 Het HT FD mist een wettelijke basis die doorbreking van de geheimhoudingsplicht van een belastingadviseur
jegens zijn client zou rechtvaardigen en dat beTnvIoedt de mate waarin door de NOB toezicht kan worden

gehouden

4 Er is onduidelijkheid en zorg over het beleid van de BLD om nietfunctionerende leden kantoren aan te

pakken

5 De invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de koepelorganisatie en de BLD die de BLD in het HT

FD voor ogen heeft leidt tot problemen in de praktijk De NOB wenst niet deel te nemen aan een ‘papieren’
koepelconvenant dat rust op onvoldoende uitgewerkte uitgangspunten en een onvoldoende degelijke vorm van

toezicht
Over de verantwoordelijkheden zijn we het nagenoeg eens en de onvoldoende uitgangspunten heb ik niet als een discussiepunt ervaren Het

lijkt erop dat de gesprekspartners alsnog kennis hebben genomen van het hoofdstuk 3 van de Leidraad HT FD inzake de rol en

verantwoordelijkheid van de koepelorganisaties c s

6 De voordelen van deelname aan HT FD zijn nog steeds onvoldoende of onvoldoende duidelijk
Dit ondenwerp is door de NOB van de agenda gehaald omdat werkende weg wel voldoende naar voren is gekomen dat HT FD een

meerwaarde heeft met dien verstande dat dit communicatief nog onvoldoende aandacht heeft gehad

Het vervolg
Mijn suggestie is dat we allereerst een intern een standpunt innemen over de schets van het toezicht door de

NOB Het schriftelijk vastleggen dat een lid het te ontwerpen kwaliteit framework zal toepassen de code of

conduct onderschrijft en een self assement doet over de daadwerkelijk invulling lijkt mij een goede startpositie
De wijze van toezicht op deelnemers aan HT FD is overigens een verantwoordelijkheid van de NOB Dit

1221316 00020



onderwerp kan an de orde komen in een vervoigbespreking in februari Het kennis nemen van het framework

de code of conduct en het self assesment komt op een later moment

De wens van de NOB om aan de voorkant gebruik te maken van de kwaliteitdie de leden kunnen leveren past
in de strategie van de Belastingdienst en is inmiddels ook omarmd door

De wijze waarop dit invulling wordt gegeven is onderwerp van gesprek in het strategisch beconoverleg Naast

de capaciteit de kwaliteitvan de FD spelen de motivatie hetwillen en de gelegenheid de toestemming van

de klant een rol De mogelijkheid om de kwaliteit buiten de aangifte praktijk en HT FD te benutten is geen

exclusief issue voor de NOB Niet aan de orde in de bespreking maar wel van belang om te weten is dat

binnen MKB wordt nagedacht over het inrichten van een pilot op dIt gebled en dat er ook extern onderzoek in

het verschiet ligt over het aanverwante onderwerp toezicht deels te concentreren rondom de FD teams

Of en in hoeverre de punten 2 3 en 4 nog onderwerp moeten zijn van een vervoiggesprek is mij niet duidelijk
Ten aanzien van punt 4 is van belang dat over dit onderwerp een kamerbrief in het verschiet ligt

[Balans5 1 2a

Tot slot lijkt mij dat en reactie op de brief van de NOB kan uitblijven nu het slechts om een concept gaat Ik zal dit

nog afstemmen met FJZ

Dan is er nog een aantal regelzaken Wie neemt hetvoortouw voorzitterschap en wie maakt het verslag Voor

dat laatste bedank ikeen keervoor de eer

Graag jullie reactie

See attachedfile 220120 conceptNOB bespreking ISjanuari 2022 docx

Met vriendelijke groet

5 1 2e

Kenniscentrum fiscaal diensh erleners

Implementatie d FIT FD

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M | 5 1 2a

I 5 1 2a l@belastingdienst nl

secretaresseSlTli 5 1 2e tP 5 1 2e

De Belastiiigdieiist stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarscluiften verzoeken klacliten

Liigebrekestelliiigen en soortgelijke fomiele bericliten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veitiouwelijke mfomiatie bevatten waaiToor de

fiscale geheiralioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afeender te infonneren

The Dutch Tax and Customs Administmtion does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain infomiation that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221316 00020



Bulten verzoek

IGO BLD

|MKB BLD@Be[astingdienst 1 5 1 2 |MKB BLD@Be[astingdienst [
Van

Aan 5 1 2e

VT BLD@Belastingdienst
Datum 25 01 2022 1 9 55

Onderwerp Fwd verslag overieg Belastingdienst NOB over een aantal formeelrechtelijke aspecten van het HT FD

5 1 2e

}CD VT BLD@Belastingdienst 5 1 2e fo5 1 2e

Collega’s

Bijgaand een verslag van de NOB van het overleg over de formeelrechtelijke aspecten van HT FD Ik vind het zelf een accuraat verslag

Vriendelljke groet kind regards

5 1 2e

Mobile{
E mall

5 1 2 e

5 1 2e @belastinqd lenst nl

□ ubbel met ID 1221321
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Buiten verzoek

5 1 2s ]go bldVan

Aan 1 5 1 2e T
]«lKB BLD@Be[astingdienst | 5 1 2e^CD VT BLD@BeIastingdienst|

^ienst I 5 1 2e ]CD VT BLD@Bela3tingdienst

5 1 2e5 1 2eCc

5 1 2eI [iiKO bLU jQjbeiastingciienst[ 1^1 rvD DLu Del asT in

Datum 25 01 2022 20 23

Onderwerp Re verslag overieg Belastingdienst NOB overeen aantal formeelrechtelijke aspecten van het HT FD

Beste I 5 1 2s |

Dank voor je mail en voor drt verslag Ik vind hetzelf een accurate weergave van ons gesprek
De enige nuance die ik nog zou willen aanbrengen ziet het punt van de dossierreview door de NOB Het verslag geeft goed weer hoe we dit

punt bespraken maar dat onderwerp zouden we in een eventueel vervolg nog wel moeten doorspreken

Vriendelijke groet kind regards

5 1 2e

Mobile

E mail

5 1 2 6

1gguelastinadienst nl5 1 2s

Op 25jan 2022 19 43 03 schreefr~5 1 2e |@nob net

From I 5 1 2e l@nob net

To I 5 1 2s l@belastinadienst nl r 5 1 2e |@belastinadienst nl | 5 1 2s ~|@belastinadienst nl

Cc l 5 1 26 BjfFadvocaten nl I
Date 25jan 2022 19 43 03

Subject verslag overleg Belastingdienst NOB over een aantal tbrmeelrechtelijke aspecten van het HT FD

lajpwc com I 5 1 2e1@nob net5 1 2s

[EXTERNE E rulAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender Wees voorzichtig met het openen van liniqes en bijiagen

5 1 2sBeste

Ten behoeve van de interne terugkoppeling over ons gesprek op 14 januari jl had ik een kort verslag gemaakt Uiteindelijk ieek het ons handig dit ook met

jullie te delen Bij deze Ik begreep van| 5 1 2 S [datvan het overleg van de andere subgroep een verslag zou worden gemaakt door een van juiiie

collega s Wij hebben dat nog niet ontvangen Weten jullie of dat verslag al gemaakt is en of wij dan nog kunnen verwachten voor ons overieg

morgenmiddag

1221321 00022



AIs jullie ten aanzien van onderstaand verslag nog vragen opmerkingen of aanvullingen hebben horen we dat uiteraard graag

Overleg Belastingdienst MOB op 14 januari jl over een aantal formeelrechtelijke aspecten van het HT FD

Belastingdienst
nobI

5 1 2e

5 1 29

Tijdens het overleg hebben we van gedachten gewisseld over de geheimhouding Daarna is ook nog even kort stil gestaan bij het beleid van de

Belastingdienst bij niet functionerende kantoren leden in het HT FD In de vlak voor het overleg verstuurde agenda gat 5 1 2e aan het ook graag

te willen hebben over de toegang tot HT FD via een koepelorganisatie of individueelj Ten aanzien van datonderwerp hebben wij aangegeven dat

hoewel er misschien formeelrechtelijke aspecten zijn dat meer iets is voor hetgesprek in breder verband op 26 januari waarin we het over de meer

principiele bezwaren van de NOB tegen het HT FD zoals dat nj is vorm gegeven zullen hebben

Het was wat ons betreft een nuttiggesprek Met betrekking tot de geheimhouding heef^ 1 2^enkikgoed kunnen uitleggen waar het bezwaar zit Door

de kop van het stukje over de geheimhouding in onze notitie HT FD mist een wettelijke basis was de indruk ontstaan dat de NOB het HT FD volledig bij

wetgeregeld zou willen hebben We hebben aangegeven dat de kop niet helemaal de lading van hetbetreffende punt dekten dat de toevoeging die

doorbreking van de contractuele geheimhoudingsplicht van de belastingadviseur rechtvaardigt beter was geweest Opgemerkt moet worden dat lezing
van de betreffende paragraaf volgens ons die indruk niet kon wekken maar dat terzijde

^ 1 2 ^eeft de achtergrond bij deverplichting tot geheimhouding van NOB ledentoegelicht dat dit voorkomt uit contractuele afspraken tussen

belastingadviseurs en hun dienten maar ook is vastgelegd in de beroeps en gedragsregels Vanuit de Belastingdienst werd de condusie getrokken dat dit

dus eigenlijk een probleem is van de beroepsgroep en dat de Belastingdienst daarop geen invioed kan uitoefenen met een wettelijke regeling op grond
waarvan de geheimhouding kan worden doorbroken De geheimhoudingsplicht in de Code of Conduct bepaalt nu dat deze alleen kan worden

doorbroken op basis van een op de belastingadviseur rustende wettelijke verplichting Wij hebben aangegeven dat de opiossing inderdaad bij de NOB en

NOB leden zou kunnen liggen in de contractuele verhouding tussen belastingadviseur client en ot in een aanpassing van de beroeps en gedragsregels

Overwogen kan worden om daarin op te nemen dat de geheimhouding ook doorbroken kan worden op basis van daarover gemaakt afspraken met

betrekking tot HT We hebben echter ook aangegeven datde opiossing wellicht bij de beroepsgroep ligt maar dat de Belastingdienst niet zomaar aan dit

aspectvoorbii kan gaan Het speelt namelijk niet alleen bij de NOB maar ook bij andere koepelorganisaties
Verder vroegp I Sfzich af of het eigenlijk echt nodig is dat de geheimhouding doorbroken wordt Al brainstormend kwamen we gezamenlijk tot de

condusie dat met de visie die de Belastingdienst heeft op de wijze waarop het toezicht door de koepel moet worden uitgeoefend een vorm van

dossierreviewdoor de NOB vereist is Om datte kunnen doen is inderdaad doorbreking van de geheimhouding nodig Tenzij dossiers van tevoren volledig
worden geanonimiseerd maar dat Ilijktpraktisch niet echt uitvoerbaar

Condusie m b t geheimhouding mocht de NOB besluiten een koepelconvenantte sluiten waarbij clientinformatie door de belastingadviseur moet worden

gedeeld met de koepel moet voor doorbreking van de geheimhouding een voorziening worden getroffen in de beroeps en gedragsregels van de NOB en

moet daar aandacht aan worden besteed in de contractuele afspraken tussen belastingadviseur en client De belastingdienst ziet voor zichzelf geen rol in

een opiossing
Verder is gesproken over het beleid van de Belastingdienst naar niet functionerende leden kantoren en de eventuele rol van de NOB daarin Wij hebben

begrepen dat de Belastingdienst daarin slechts een heel beperkte rol ziet weggelegd voor de NOB Dit komt met name door de verplichting tot

geheimhouding van de Belastingdienst Indien een kantoor of een belastingadviseur nietvoldoet aan de kwaliteitseisen die door de Belastingdienst en

door de koepel worden gesteld om te kunnen deelnemen aan het HT FD is de Belastingdienst niet vrij dit met de NOB te deien Daaruitvioeit voort dat

de Belastingdienst dan ook niet van de NOB kan verwachten consequenties te verbinden aan het niet voldoen aan deze kwaliteitseisen door de

belastingadviseur
Van de NOB wordt verwacht dat zij bepaalde kwaliteitseisen stellen aan leden kantoren die willen deelnemen aan HT FD en door middel van reviews op

toezien dat aan deze kwaliteitseisen wordt voldaan Indien de Belastingdienst constateert dat een deelnemend kantoor daar structureel niet aan voldoet

en dat dat voortkomt uit tekortkomingen in de kwaliteitseisen die door de NOB worden gesteld zullen zijn in algemene zin aan de NOB vragen meer

aandacht te besteden aan die aspecten De Belastingdienst ziet de opiossing van tekortkomingen bij de kantoren vooral in de zogenaamde leercirkels

gesprekken waarin aan kantoren feedback wordt gegeven over eventuele tekortkomingen en verbeterpunten

^ 1 2 ^eeft verder zijn zorgen uitgesproken over de inzet van het boeteinstrumentarium in het HT FD Kan deelname aan het HT FD een verzwarende

omstandigheid zijn bij het niet voldoen aan de verplichtingen voor zowel de client als de belastingadviseur en bestaat de mogeiijkheid dat deze

middelen ook worden ingezettegen de NOB Dat laatste is volgens de BD niet hetgeval
Voor wat betreft het opieggen van boetes aan de belastingplichtigen en hun adviseurs geett de BD aan dat deelname aan HT naar beide kanten kan

uitwerken Het kan een stratverzwarende omstandigheid zijn als een belastingplichtige of zijn adviseur deelname aan het HT misbruikt om aan bepaalde
zaken te doen die niet door de beugel kunnen Anderzijds geett de BD aan dat deelname aan de leercirkels dus laten zien dat je je verbetert als er

onregelmatigheden worden geconstateerd een verzachtende omstandigheid kan zijn in de overweging of tot op legging van een boete wordt

overgegaan

We kwamen aan het eind van hetgesprek tot de condusie dat voor wat betreft de geheimhouding de onduidelijkheden voor de Belastingdienst zijn

opgehelderd We waren het erover eens dat het beleid van de Belastingdienst naar niet functionerende leden kantoren en de eventuele rol van de NOB

daarin nog wel moet worden doorgesproken Omdat het daarbij echter niet alleen om formeelrechtelijke aspecten gaat maar dit onderwerp ook

samenhangt met de andere principiele bezwaren van de NOB is besproken dat hierover in het overleg op 26 januari zal worden afgestemd hoe daar een

verder gevolg aan kan worden gegeven

Metvriendelijke groet
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

5 1 29

de Muiderpoort

Sarphatistraat 500
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Postbus 2977

1000 CZ Amsterdam

T
5 1 2 e

F

E | 5 1 2e l@nob net

I www nob net

Kvk nr NOB 40531315

Kvknr SOB 41205626

routebeschriiving

Wilt u door ons op de hoogte worden gehouden Abonneer u dan op een van onze nieuwsbrieven via https www nob net nieuwsbrieven

^ denk aan het milieu voor u besluit deze e mail te printen

De informatie verzonden in dit e mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Openbaarmaking

vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking van deze informatie aan derden is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs niet toegeslaan De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs staat niet in voor de juiste
en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e mailbericht noch voor tijdige ontvangst daarvan De Nederlandse Orde van

Belastingadviseurs kan niet garanderen dateen verzonden e mailbericht vrij is van virussen noch dat e mailberichten worden overgebracht
zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden

Indien bovenstaand e mailbericht niet aan u is gericht verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e mailbericht te retourneren aan de

verzender en het origineel en eventuele kopieen te verwijderen en te vernietigen

The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is

addressed You should not copy disclose or distribute this communication without the authority of the Dutch Association of Tax Advisers

The Dutch Association of Tax Advisers is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this

communication nor for any delay in its receipt The Dutch Association of Tax Advisers does not guarantee that the integrity of this

communication has been maintained nor that the communication is free of viruses interceptions or interference

If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and delete and destroy all copies

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaaischiiften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en sooitgelijke fomiele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericlit kan veitiouwelijke infoiinatie bevatten waaiToor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information tliat is confidential and legally privileged If

you are not tire intended recipient please delete tliis message and notify tire sender
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Buiten verzoek

5 1 2e IfMKBBLD
5 1 2s

15 1 2e|M KB BLD@Bela stingdienst
Datum 25 01 2022 1 7 39

Onderwerp Betr overleg NOB

Van

Aan lGO BLD@BelastingdienstJ ]CD VT BLD@Be[astingdienst | 5 1 2s ]]OD Vr BLD@Be [astingdienst [5 1 2s 5 1 2©

Afgestemd mel|5 1 26| Wat ons betreft kan de terugkoppeling van de subgroep overlaten aan de NOB Met inrtiatief voor de mogelijke

vervoigbijeenkomst laten we aan de NOB ^ 1 2^ doet bet voorzitterschap en ikzorg voor het verslag maar dat doe ik nietzelf

Metvriendelijke groet

5 1 2©

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

i
Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M 5 1 2s

I 5 1 2s l@belastirigdfenst nl

5 1 26 |rrsecretaresse 5 1 2s

Dubbel met document ID
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Buiten verzoek

Van 5 1 2e MKByBLD

pD VT BLD@Belastingdienst
Cc 5 1 2e | MKB BLD@Belastingdienst
Datum 26 01 2022 16 35

Onderwerp 2022 01 26 Impressievan debespreking NOB Belastingdienst ewer HT FD c s

Aan ]3D VT BLD@Belastingdien5t[ ]MKB BLD@Belastingdiens15 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

Collega s

Bijgaand nogmaals de concept impressie van de bespreking met de NOB De NOB wil graag de impressie
ontvangen van de bespreking De NOB wil namelijk een gezamenlijk vastgesteld voortgangsdocument

redigeren Kunnen jullie asap het verslag lezen en zo nodig aanvullen of verbeteren dan wel je akkoord geven

Ik wil dat echter liever niet versturen zonder jullie instemming

Alvast bedankt

Met vriendelijke greet

5 1 26

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Implementatie d HT FD

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M | 5 1 26

I 5 1 2e l@belastfogdfenst nl

secretaresse] 5 1 26 |T j 5 1 26 |

See attachedfile 2022 01 26 Impressie vande bespreking NOB Belastingdienst over HTFD c s docx docx

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

1221326 00024



iiigebrekestelliiigen eii soortgelijke fomiele bericliteii

Dit bericht is uitsluiteiid bestemd voor de geadiesseerde Het bericlit kaii veitiouwelijke infomiatie bevatteii waaiToor de

fiscale gehetmhoudingsplicht geldt Als u dit bericlit per abiiis hebt ontvar^en wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afeender te infoiineren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complamts notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tlie addressee It may contain mfoimation tliat is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221326 00024



Bulten verzoek

5 1 2eVan CD VT BLD

]MKByBLD@Belastingdienst
[MKB BLD@Belastingdienst [

Aan ] 5 1 2e

Cc fCD VT BLD@Belastingdienst | 5 1 2e fMKB BLD@Belastingdienst5 1 2e5 1 2e

Datum 26 01 2022 1 7 44

Onderwerp Betr 2022 01 26 Impressie van de bespreking NOB Belastingdienst ever HT FD c s

ha®

bij deze mijn input

See attachedfile 220120 conceptNOB bespreking ISjanuari 2022_opm ■ 1 ^doex

Met vriendelijke groet

5 1 2e

Belastingdienst

Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 18500 13501 CM Utrecht

5 1 26

I 5 1 2e l@belastinQdienst nl

Dubbel met document ID 1221326
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Buiten verzoek

Van

Aan

5 1 2s f^KB^BLD
bD VT BLD@Belastingdienst

|MKB BLD@BelastingclienstJ

5 1 26

Cc 5 1 2s pO Vr BLD@Belastingdienst ^ 5 1 2s mlKB BLD@Belastingdienst5 1 26

Datum 27 01 2022 21 23

Onderwerp Re Betr 220127concept NOB bespreking 14 januari 2Q22_opn5| 1 2^

Ha 51 2 e

Ik bedoel niet te zeggen dat de BD toezicht moet houden op leden van de koepel Ik constateer slechts dat wij
onvoldoende zicht hebben op de wijze waarop de NOB het toepassen van de kwaliteitsstandaard zal gaan

vormgeven Daarnaast is de wijze waarop de koepel dat toezicht vorm geeft de verantwoordelijkheid van de

koepel Hetgeen impliceert dat de BD dat toezicht niet overneemt Dat kan de NOB begrijpen uit de Leidraad

HT FD maar is verder niet besproken

Met vriendelijke groet
Belastingdienst MKB

5 1 26

Kenniscentrum FD

Implementatie d HT FD

Op 27 Jan 2022 om 12 20 heeft het volgende geschreven5 1 2 6

Primaom dit voor mu wel weg te laten mar het lijkt mij wel belangrijk datwe hierover wel duidelijkheid geven richting NOB
Onder de huidige werking van HT FD kan het niet zo zijn dat we wij aanvullende werkzaamheden gaan uitvoeren in het kader van monitoring
van het bestaan van het kwaliteitssysteem anders dat wij nu vormgeven

Dat zou het level playing field veranderen en ook de vraag kunnen oproepen bij andere koepels waarom zij wel hebben geTnvesteerd in de

monitoring van de deelnemende leden

Met vriendelijke groet

1221332 00026



5 1 2 6

Belaslingdienst

Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 18500 13501 CM Utrecht

5 1 2 6M

Itd^belasitinadienst nl5 1 26

27 01 2022 09 31 47—Allen De verbeteringen die 5 1 2 6 heeft voorgesteld waarvoor dankt heb Ik overgenomen met5 1 26

uitzond

Van [
Aan

Datum 27 01 2022 09 31

Onderwerp 220127concept NOB bespreking 14 januarl 2022 oprrlfX ^

5 1 26 7MKBjB LD

5 1 2e ICD VT BLD^Belastingdiensf
5 1 26 |4^B«LD@Belastlngdienst

5 1 26 ]MKB BLD@Belastingdienst[ 5 1 26 J D VT BLD@Belastingdienst

Allen

De verbeteringen die| 5 1 2 6 heeft voorgesteld waarvoor dankt heb Ik overgenomen met uitzondering van de toevoeging
Onder de huidige voorwaarden voor deelname aan HT ligt een ml voor de Belastingdienst niet voor de hand Dit is niet als

zodanig besproken Mijn suggestie is om het weg te laten aangezien het prematuur is in dier voege dat het zou kunnen

indiceren dat de Belastingdienst op voorhand het geschetste model van monitoring van de leden onvoldoende vindt

Metvriendelijke groet

5 1 26

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaari 1000 3528 BD Utrecht

Pastbus 18500 3501 CM Utrecht

5 1 2 6

I 5 1 26 ~|tg Oelastragdrenst nl

secretaresse I 5 1 26 | t| 5 1 2 6 |
[bijiage 220127concept NOB bespreking 14januari 2022_opm^ l 2^ocx isverwijderd door[

M

5 1 2 6 d vt bld]

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarscluiften verzoeken klachten

iiigebrekestellingen en soortgelijke fomiele bericliten

Dit bericlit is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veitiouwelijke mfoimatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimlioudiiigsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afeender te infomieren

The Dutch Tax and Customs Administmtion does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221332 00026



Buiten verzoek

5 1 2eVon

Aan

kCD VT BLD

pKByBLD@Belastingdienst
□CD VT BLD@Belastingdienst

5 1 26

Cc [ 5 1 26

Datum 27 01 2022 09 56

Onderwerp Betr 220127concept NOB bespreking Hjanuari 2022_opm4 l ^F

See attachedfile 220127conceptNOB besprekmg I4januari2022_opm 5 1 2e docx

sorry voor de late reactie Nog een laatste toevoeging kijk maar of die nog mee kan

Weet nog niet of het mij morgen lukt om aan te sluiten bij de besprekingbuiten verzoek

over de werkinstrucfies sorry

Ik zal anders wel input meegeven

Groetjesf S I

□ ubbel met ID 1221332

1221334 00027



Buiten verzoek

Imkb bld5 1 2eVan

Aan [
Datum 28 01 2022 18 23

Onderwerp Gesprek NOB 26012022 0 3

5 1 2e ]MKB BLD@Belastingdienst

zoiets

Met vriendelijke greet

5 1 26

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M 5 1 2e

I 5 1 26 l@belaEtingdienst nL

secretaresEe | 5 1 2e |T |_ 5 1 26

See attachedfile Gesprek NOB 26012022 0 3 docx

De Belastiiigdieiist stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarscluiften verzoeken klachteii

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kan veitiouwelijke mfomiatie bevatten waaiToor de

fiscale gelieiiiilioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veivvyderen en de

afzender te infomieren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain infoimation that is confidential and legally privileged If

1221306 00028



you are not tlie intended recipient please delete tliis message and notify the sender

1221306 00028



Buiten verzoek

}MKByBLDV0n [
Aan | 5 1 2e l@nab net I [Sjnob netl 5 1 2e Bjpwc com I 5 1 2g

5 1 2e

5 1 2d

pO BLDBjBelastinqdienst 15 1 2e|Sjnab net

bD VT BLD@Belastingdienst | 5 1 2e peloitte nl

pwc caml 5 1 2e

il gt comJ |MKB BLD@Belastingdienst I 5 1 2e

ICD VT BLD@Belastingdienst |
nef 5 1 265 1 2e

j 1 2^asjestiisseling nlj
Datum 28 01 2022 1 0 26

Onderwerp 220128 lmpressie van de bespreking NOB Belastingdienst ewer HT FD c pdf

l MKB BLU@Belastingdienst5 1 26 5 1 2a

Bijgaand de beloofde impressie van de subgroep bijeenkomst van 14 januari

Met vriendelijke greet

[ 5 1 26 ]
Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M [ 5 1 26

I 5 1 2e l@belastingdienst nl

secretaresse I 5 1 26 |T | 5 1 2^

See attachedfile 220128 Impressie van de bespreking NOB Belastingdienst over HTFD cpdf

De Belastingdienst stelt e mail niet open vooi aanviagen aangiften bezwaaischiiften verzoeken klachten

iiigebrekestelliiigen eii soortgelijke fomiele bericliten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kan veitiouwelyke infomiatie bevatten waaiToor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abms hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te infoimeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar fomial notices sent by email

This message is solely intended for tlie addressee It may contain infoiniation tliat is confidential and legally privileged If

1221329 00029



you are not tlie intended recipient please delete tliis message and notify the sender

1221329 00029



Builen verzoek

Van I
Aan ]
VT BLD@Belastingdienst

Datum 01 02 2022 0855

Onderwerp Betr Betr Gesprek NOB 26012022 0 3

5 1 2 e GO BLD

JMKB BLb@BelastingdienstJ^ ]MKB BLD@Belastingdienst[ 5 1 2e ]CDIKB BLD@Belastingdienst 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

Ha

Nog een paar kleine dingen als ik noh op iijd ben

See attachedfile Gesprek NOB 26012022 OJ^docx

Met vriendelijke greet kind regards

5 l 2 e

5 1 2 e

Grote ondernemingen
Belastingen
Ministerie van Financien

M 5 1 2 6

5 1 2e 31 01 2022 15 13 55— Gesprek NOB 26012022 0 3 docxPaar kleine suggesties Mijn voorstel is beide

werkgroepverslagen al

Van J
Aanf

5 1 2e fMKB BLD

fM KB BLD@Belastingdienst
TGO BLD@Belastingdienst| 5 1 2e 1MKB BLD@Belastingdienst [

5 1 26

]CD VT BLD@BelastingdienstCc 5 1 2e5 1 26

Datum 31 01 2022 15 13

Onderwerp Betr Gesprek NOB 26012022 0 3

]GO BLD][bijiage Gesprek NOB 26012022 0 3 docx is verwijderd door 5 1 2 6

Paar kleine suggesties

1221340 00030



Mijn voorstel is beide werkgroepverslagen als bijiage bijvoegen Dan ligt het goed vast

Met vriendelijke greet

B^lastingdienst

5 1 2e I
Programma Uitvoering Buitengewone Zaken Blauw CBZB
Directie MKB FD benadering Fora

Karelspoort 1

Karel de Grotelaan 4

5616 CA Eindhoven

GShI 5 1 2 e

@ I 5 1 2e [@belastingdienst nl

5 1 2 e

]—31 01 2022 15 00 34—Heren Hierbij een impressie vd bijeenkomst met de NOB van afgelopen woensdag5 1 2e

Graag jullie reactie

Van

Aan [
Cc f
Datum ai U1 2022 15 00

Onderwerp Gesprek NOB 26012022 0 3

mkbiblK
KB BLD5 1 2e

]GO BLD@Belastingdlenst [D@Belastlngdienst [
5 1 2e [MKB BLD@Belastingdienst

5 1 26 5 1 26 ]CD VT BLD@Belastlngdienst5 1 26

Heren

Hierbij een impressie vd bijeenkomst met de NOB van afgelopen woensdag Graag jullie reactie Daarna kan het verslag gedeeld worden met

deNOB

Met vriendelijke greet

5 1 26

Kenmscentmm hU

Portefeuitle RB

Belaslingdienst Kantoor Utrecht

Ortelluslaan 1000 | 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 I 3501 CM Utrecht

H| 5 1 2 6

5 1 26 l@belastingdienst nl

[bijiage Gesprek NOB 26012022 0 3 docx is verwijderd door[ ]M KB BLD]5 1 26

De Belastiiigdieiist stelt e mail niet open voor aanvrageii aangiften bezwaarscluiften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele bericliten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericlit kan veitiouwelijke mfomiatie bevatten waaiToor de

fiscale gelieiiiilioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afeender te infomieren

The Dutch Tax and Customs Administiation does not accept filmgs requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

1221340 00030



This message is solely intended for flie addressee It may contain infoimation tliat is confidential and legally privileged If

you are not tlie intended recipient please delete tliis message and notify tlie sender

1221340 00030



Bulten verzoeK

Van

Aan 1 5 1 2© |@belastinqdienst nr 1 5 1 2e

Cc 1 5 1 2e [ I 5 1 2e

Datum 08 02 2022 16 59

Onderwerp RE notitie uitganspunten koepelconvenant NOB

5 1 26

Ibelastingdienst nr

ML [ 1 5 1 26 r i 5 1 26 ] | 5 1 2e 5 1 2e5 1 2s 5 1 26

[EXTERNE E MAIL] Dit berichl is afkomslig van een exleme afzender Wees voorzichtig met het openen van liniqes en bijlagen

Beste |5 i 2e[ bestefi^

Mede namensi kom ikgraag nog even terugop de notitie die ikjuiiie gisteren toezond Bij naiezingvan de notitie

stelden wij vast dat deze weilicht ai als een intentieovereenkomst kan worden gelezen Hoewei wij dit in ons vorig overleg
al wel met jullie hebben besproken willen we toch graag nog benadrukken dat de notitie niet als zodanig is bedoeld Het

moet worden gelezen alsde basis voor de gezamenlijke vaststelling van de uitgangspunten die mogelijknog verder

moeten worden ingevuld uitgewerkt of verduidelijkt door beide kanten} om uiteindelijkte komen tot een

intentieverklaring Na gezamenlijke vaststelling van deze uitgangspunten moeten deze nogformeel geaccordeerd worden

door het Algemeen Bestuur van de NOB en naar wij aannemen ook door de dienstleiding van de Belastingdienst

Graag geef ik nog mee dat met name het punt van de meerwaarde HT FD onder de achterban van NOB leden toch wel een

belangrijk aandachtspunt blijkt te zijn Dit blijkt onder andere uit de gesprekken met het bestuur een aantal kantoren en

de recent uitgevoerde enquete onder NOB en RB leden Er zal meer aandacht moeten worden besteed aan het duidelijk
maken van de meerwaarde van een koepelconvenant voor zowel de leden als de NOB De voordelen zullen ook expliciet
moeten worden vastgelegd in de intentieverklaring

Graag lichten we een en ander morgen verder toe

Met vriendelijke greet
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

5 1 26

1221314 00031



5 1 2etelefoon

Dubbel met ID 1221313

1221314 00031



Bulten verzoek

Van] 5 1 2e f
Aan ’“57T2el@biIaitingdienst nr T 5 1 2e @belastingdienst nr

Cc 1 5 1 2e [ I 5 1 2e |
Datum 07 02 2022 20 07

Onderwerp notitie uitganspunten koepelconvenant NOB

[EXTERNE E MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen

Beste |5 1 2 L best^^^

Zoals toegezegd hierbij de beloofde notitie met daarin de besproken uitgangspunten voor een koepelconvenant voor de

NOB Mag ikjullie vragen de notitie onder betrokkenen bij de Belastingdienstte circuleren

Mochten jullie nog opmerkingen vragen of aanvullingen hebben dan kunnen we die uiteraard woensdagtijdens het

geplande overleg bespreken

Met vriendelijke greet
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

5 1 2e

de Muiderpoort
Sarphatistraat 500
Postbus 2977

1000 CZ Amsterdam

5 1 2e

F

E 5 1 2e @nob net

1221313 00032



I www nob net

Kvknr NOB 40531315

Kvknr SOB 41205626

routebeschriivinq

Wilt u door ons op de hoogte worden gehouden Abonneer u dan op een van onze nieuwsbrieven via

https www nob net nieuwsbrieven

denk aan het milieu voor u besluit deze e mail te printen

De informatie verzonden in dite mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde
Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking van deze informatie aan derden is

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs niet

toegestaan De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud van een verzonden e mailbericht noch voor tijdige ontvangst daarvan De Nederlandse Orde van

Belastingadviseurs kan niet garanderen dat een verzonden e mailbericht vrij is van virussen noch dat e

mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden

Indien bovenstaand e mailbericht niet aan u is gericht verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e

mailbericht te retourneren aan de verzender en hetorigineel en eventuele kopieen te verwijderen en te

vernietigen

The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the use of the individual

or entity to whom it is addressed You should not copy disclose or distribute this communication without the

authority of the Dutch Association of Tax Advisers The Dutch Association of Tax Advisers is neither liable for

the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its

receipt The Dutch Association of Tax Advisers does not guarantee that the integrity of this communication has

been maintained nor that the communication is free of viruses interceptions or interference

If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and

delete and destroy all copies

See attachedfile Notitie Uitgangspunten koepelconvenantNOBpdj

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht karr vertrouwelijke informatie bevatten waarToor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afeender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tire addressee It may contain information tliat is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221313 00032



Buiten verzoek

MKB BLD5 1 2eVan

Aan | b I Ze Ifajnaa net l b 1 26 ~|@nob net | 5 1 28 ^fl advocaten nl | 5 1 2e ^pwc com | 5 1 2e fepwc com |5 1 2elSjnab net I 5 1 2e |@nl qt com

I 5 1 2e l@nob net 5 1 2e ISjdeloitte nl ^ 1 2^asjisbisseling nl

Cel S i^e WKB BLD 5jBelastingdienst| 5 1 29 WKB BLD@Belastingdienst|
VT BLD@Belastingdienst r

Datum 08 02 2022 tt 36

]CD5 1 2e] GO BLD@Belastingdienst5 1 2e

VCD VT BLDgBelastingdienst5 1 26

Onderwerp Gesprek NOB 26012022

Allen

Hierbij het impressie verslag van de bespreking NOB Belastingdienst over HT FD van 26 januari 2022 Als bijiage bij het impressie verslag

zijn de verslagen van de werkgroepen opgenomen

tWet vriendelijke groet

5 1 2e

Kenniscentrum FD

Portefeuille RB

Belastingdienst Kantoor Utrecht

Ortelluslaan 1000 | 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 I 3501 CM Utrecht

U 5 1 2e

5 1 2e gbelastingdienst nl

See attachedfile Gesprek NOB 26012022 docx

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veitiouwelijke infomiatie bevatten waaiToor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te vei’wijderen en de

afzender te iirfoimeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

Tins message is solely intended for tire addressee It may contain information tliat is confidential and legally privileged If

1221308 00033



you are not tlie intended recipient please delete tliis message and notify the sender

1221308 00033



Imaressie van de besprekina NOB Belastinadienst over HT FD

Datum 26januah 2022

Aanwezig via Webex

NOB

Belastingdienst

fenj 5 1 2e5 l 2e5 1 2e 5 1 26

5 1 26 [| 5 1 2e ]en5 1 26 5 1 26 5 1 26

heet iedereen welkom en blikt terug naar de eerder bijeenkomsten

Terugblik werkgroepen
Naar aanleiding van eerdere bespreking zijn 2 iwerkgroepen opgericht In 1 werkgroep zijn een aantal formeelrechtelijke aspecten besproken bijiage 1

Daarvan is een verslag gemaakt en gedeeld De wrerkgroepleden geven aan met elkaar op 1 lijn te zitten en de gesprekken als zinvol en constructief te

ervaren Erzijn vender geen vragen

De andere werkgroep ging over het toezicht en de mogelijkheden van een koepelconvenant Met verslag van dit overleg is nog niet gedeeld aangezien
hierop intern nog geen reactie is ontvangen ^ l 2^geeft een korte reflectie van deze bijeenkomst [
Deze uitzetting wordt vender niet in deze impressie opgenomen aangezien de afspraak wordt gemaakt dat het verslag na dit overleg met de aanwezigen

gedeeld wordt bijiage 2

De personen die bij de bijeenkomst waren geven aan dat^ 1 2^en accurate samenvatting heeft gegeven van die bijeenkomst De mening van alle

betrokkenen is dat de sfeer van de werkgroep positief en constructief was

geeft nog een verdiepende uiteenzetting5 1 26

Beleid van de Belastingdienst om niet functionerende ieden kantoren aan te pakken
Naar aanleiding van vragen van het lid Nijboer PvdA aan de staatssecretaris van Financien over mensen die in de problemen komen door hun

belastingadviseur is een kamerbrief verstuurd Daarop heeft de staatssecretaris inmiddels geantwoord
f https WWW riiksoverheid nl binaries riiksoverheid documenten kamerstukken 2020 10 13 beantwoordina kamervraaen niiboer beantwoordinq

kamervraqen niiboer pdfj De staatssecretaris heeft daarin aangegeven te onderzoeken of het bestaande instrumentarium toereikend is en voldoende

wordt ingezet

Expertise van fiscaai dienstverleners buiten HT FD

De NOB heeft ook de vraag gesteld over het gebruik maken van expertise van fiscaai dienstverleners zonder aangiftepraktijk of buiten HT FD Ook

de Belastingdienst wil de mogelijkheden onderzoeken om kwaliteitsstandaarden die Ieden van koepel branche en beroepsorganisaties kunnen

gebruiken te benutten in het toezicht Dit traject is van belang voor alle genoemde organisaties en zal een worden besproken in het

Beconoverleg

Voordelen van deelname aan HT FD

De meerwaarde van HT FD is in de gesprekken voldoende aan de orde geweest De praktische wijze waarop dat verzilverd kan worden verdient nog wel

enige aandacht

Afspraken
Terugkijkend op de concept notitie van de NOB zijn de 6 punten naar tevredenheid behandeld De concept notitie ligt nog wel bij het ministerie De vraag

is wat de status van de concept notitie nog is |5 T2e| geeft aan dat na goed overleg de mogelijke misverstanden zijn opgelost Hij koppelt dit terug aan

het ministerie

5 1 26 I gaat hiervoor een PDe afspraak wordt gemaakt om 1 gezamenlijk stuk te maken met de uitgangspunten voor de verdere samenwerking
aanzet doen Over 2 weken voIgt een gezamenlijke bespreking

1221551 00034



Buiten verzoek

Van [
Aan I

kp VT BLD

~FcD VT BLD@Belastingdienst

fMKB BLD@Belastingdienst
Datum OH 02 ^022 10 04

Onderwerp Betr 20220208_Notitie Uitgangspunten koepelconvenant N0B_oprSy_^df

5 1 26

5 1 2e

Cc 5 1 2e

Ha 5 1 26

Voorbehoud maken lijktmij inderdaad verstandig
Een aanvulling op je opmerkingen expliciet word aangegeven dat voor monitoring vanuit de NOB geen dossierreview nodig is

Vraag is wel in hoeverre je het bestaan inbedding van de framework in het proces van de totstandkoming van de aangifte kunt vaststellen

zonder dossierreview

Andere koepelszien hierwel de noodzaakvan

Zou wel een extra hobbel voor NOB betekenen geheimhouding

Met vriendelijke groet

5 1 26

Belaslingdienst
Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 18500 13501 CM Utrecht

5 1 26

I 5^1 2d |@belastinadienst nl

} 08 02 2022 21 14 56—Ha collega s Ik heb net even naar het document van de NOB gekeken en hier wat5 1 26

opmerkingen bij gepla

Van

Aan

Datum 08 U2 2U22 21 14

5 1 26 CD VT BLD

5 1 2e MKB BLD@Belastingdienst [ ]CD Vr BLD@Belastingdienst5 1 26

Onderwerp 20220208_Notitie Uitgangspunten koepelconvenant NOB_oprS| 1 2edf

1221331 00035



Ha collega S

Ik heb net even naar het document van de NOB gekeken en hier wat opmerkingen bij geplaatst zie bijgaand document

Door het moment van toezenden vrij laat voor de bespreking heb ik nog niet metfS l ie kunnen afstemmen

Het lijkt me dan ook goed en gepast morgen bij de bespreking een voorbehoud te makeir

Zeker als toeqewerkt wordt naar een intentieovereenkomstzou ik dit ook eerst even met|5 l 2ejofp l 2^i||en kortsluiten en ik denk dat 5 l 2e

look geinformeerd moet worden gezien onze eerdere afstemming met hem

5 l 2e is eerder in het proces betrokken geweest het lijkt me ook goed een volgende versie met hem af te stemmen

5 1 2e

Veel succes metde bespreking morgen

Hartelijke groet| 5 1 ^

See attachedfile 20220208_Notitie Uitgangspunten koepelcomenantNOB opni

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericlit is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kan veitiouwelijke uifomiatie bevatten waaiToor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzoclit het te veiwijderen en de

afzender te infoimeren

The Dutch Tax and Cnstoms Administration does not accept filir^s requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

Tliis message is solely intended for tire addressee It may contain information tlrat is confidential and legally privileged If

you are not tire intended recipient please delete tliis message and notify tire sender’

1221331 00035



Bulten verzoek

PO BLD

|MKB BLD@Belastingdienst

pD VT BLD@Belastingdienst

Van [
Aan

Ccf

[5 1 2©M KB BLU tt Bela stingdienst
Datum 09 02 2022 16 38

5 1 2 6

5 1 26

5 1 26 ]MKB BLD@Belastingdienst [ ]CD Vr BLD@Belastingdienst | 5 1 2e5 1 265 1 26

Onderwerp Betr mijn opmerkingen over het stuk van de NOB

Ik heb verder wel wat moeite met de passage over HT FD bij de kleine kantoren Volgens mij hebben we gezegd dat we kijken in hoeverre we

gebuik kunnen maken van de kwaliteit van die kantoren niet dat HT FD van toepassing zou zijn

Met vriendelijke greet kind regards

5 12 6

5 1 2 6

Grote ondernemingen

Belastingen
Ministerie van Financien

M[ 5 12 6

} 09 02 2022 16 14 58—Of een kantoor groot genoeg is voor een zelfstandig convenant staatlos van de grenzen uit5 12 6

boek 2 BW

Van 5 12 6 [MKBjBLD
Aan f 5 126 f D VT BLD@Belastlngdienst

I 5 1 26 IfdJBelastingdienst r 5 1 26 ulKBffiLD®Belastingdienst
Datum 09 02 2022 16 14

Onderwerp mijn opmerkingen over het stuk van de NOB

]2D VT BLD@Be[astlngdienst | 5 12 6 |]@Be lastingdienst [ 5 1 265 1 26

• Of een kantoor groot genoeg is voor een zelfstandig convenant staat los van de grenzen uit boek 2 BW

• Dat is veel te stellig en voorbarig dat er alien een convenant komtvorfiscaliteit Leden die bijvoorbeeld op basis van een jaarrekening met

een goedkeurende verklaring een aangifle opmaken zouden wel aan de eisen voor juistbeid en volledigheid kunnen voldoen Anderzijds kan

ik mij voorstellen dat het door de NOB op te zetten kwaliteitsstelsel niet verder rijkt dan het borgen van de kwaliteit op het niveau van

fiscal ite it

1221347 00036



• Het is geen uitgemaakte zaak dat de BD hiaten in het toezicht op zijn leden gaat repareren Dat is geen taak van de BD en verstort ook

het gelijke speelveld
• Ik heb een vraag over het verbod op samenwerking
• Toezicht op de Wwft wordttoch gedaan door het bureau fiscaal toezicht

• Wij nemen kennisvan een kwaliteitssysteem en maken dan de keuze of smane met het tone at the top gesprek er voldoende aanleidng is

om er op te vertouwen datde fd een aanvraadbare aangifte inlevert

• Wat is maatschappelijke aspecten afdoende in hun advisering betrekken

• Het gelijkheidsbeginsel is niet aan de orde

• Over de meerwaarde is nu juist vastgesteld dat die wel voldoende uit de verf komt

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M | 5 1 2 6 I
I 5 1 26~l@bsl3stingdienst nl

secretaresse | 5 1 2e |t| 5 1 2 6

De Belastiiigdiemt stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarsclitiften verzoeken klachten

Liigebrekestelliiigen en soortgelijke fomiele bericliten

Dit bericlit is nitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kan veiiiouwelijke infoimatie bevatten waaiToor de

fiscale geheiralioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abms hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afeender te infoiineren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain infomiation that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221347 00036



buiten verzoek

Vanf kcd FJZ}”
5 1 2e |@bela3tingdienst nr

1 2e l@belastingdienst nl ’f5X2e~l@belastingdienst nr f
Datum tt 02 2022 1 9 03

Onderwerp RE voortgang besprekingen met de NOB

5 1 2e

Aanfl

Cc ’f5 5 1 2e ~|@be[astingdienst nr

Hoi 5 1 2e

Dank voor deze terugkoppeling Is wat mij betreft even voldoende Mooi dat jullie vooruitgang boeken

We houden contact

Vriendelijke groeten
5 1 26

5 1 26

5 1 26

DGBelastingdienst

Tel 5 1 26

Van I 5 1 2e @belastingdienst nl 5 1 2en@belastingdienst nl

PatLim v riidaq tt feb 2022 6 43 PM

Aan | 5 1 26 |cd FJZ 5 1 26 l@minfin nl

Kopie I 5 1 26 @belastingdienst nl 1 5 1 26 @belaslinadienst nl I 5 1 2e @bel3stingdienst nl 1 5 1 2e @belastinqdlenst nl f

i 5 1 2e l@belastinadienst nl

Ondeiwerp voortgang besprekingen met de NOB

5 1 26 ~l@belastingdlenst nl

5 1 26

Na bet gesprek dat

hadden over de concept memo van de NOB inzake Horizontaal Toezicht voor Fiscaal Dienstverleners zijn er

twee gespreksrondes geweest met de NOB In de laatste bijeenkomst is een document van de NOB over

uitgangspunten voor een koepel convenant met de NOB geagendeerd Uit bet document blijkt dat de NOB en

1221336

en ondergetekende op 21 januari met jou5 1 26 5 1 265 1 26

00037



de Belastingdienst in grote lijnen overeenstemming hebben over de mogelijkheden die erzijn om een fiscaal

dienstverleners convenant af te sluiten Er is een beperkt aantal punten dat nog moet worden uitgewerkt
Bijvoorbeeld de vraag of er een afwijkend koepel convenant kan worden afgesloten beperkt tot bet niveau van

fiscaliteit of de wijze waarop de NOB zijn leden monitort voldoende is voor het afsiuiten van een convenant en

of een eventueel hiaat in dat toezichtzou kunnen worden gedicht door de Belastingdienst of sommige
onderdelen van die monitoring eventueel strijdig zijn met de geheimhoudingsplicht van de leden van de NOB en

op welke wijze de Belastingdienst de kwaliteitvan NOB leden zou kunnen waarderen buiten de aangifte praktijk
Dat laatste punt verdient nog wel de nodige aandacht maar raakt de wensen over een betere samenwerking
met de fiscaal dienstverleners uit Balans van

fiscaal dienstverleners Het daadwerkelijk afsiuiten van een convenant is afhankelijk van de instemming van de

leden van de NOB en van de directies GO en MKB

waaronder het steunen op de kwaliteitsstandaards van5 1 2e

Ik heb begrepen dat de NOB het verloop van de gesprekken aan jou zou terugkoppelen en het leek mij goed
omdat van onze kant ook te doen

Op 10 maart is er een vervoigbespreking met de NOB waar we naar verwachting een deel van de openstaande
punten kunnen afhandelen

Ik hoop je voldoende op de hoogte te hebben gebracht en hoor het graag als je meer informatie of toelichting

nodig hebt

Met vriendelijke groet

5 1 2e

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

5 1 2eM

I 5 1 26 l@belasthgdienst nl

secretaresse 5 1 2e^T| 5 1 2e

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten

waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het

te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of

default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally
privileged If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch vetzenden van berichten

This message may contain Information that is not Intended for you If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake you are reguested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarsclniften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke foraiele berichten

1221336 00037



Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kan veiiiouwelijke infomiatie bevatteii waaiToor de

fiscale geheiiiilioudiiigsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvaiigeii wordt u verzocht het te vei’wijdereii en de

afeender te infoimeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

Tliis message is solely intended for tire addressee It may contain information tlrat is confidential and legally privileged If

you are not tire intended recipient please delete tliis message and notify tire sender’
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Bulten verzoek

^ GO BLD

lMKB BLD@Bela5tingdiensl |
JCD VT BLD@BelastingdienstJ

5 1 2eVan

Aan[ 5 1 2e TMKB BLDffiBelastinqdienst

] MKB BLD@Belastingdienst

5 1 2e

Cc[ 5 1 2e 5 1 26

Datum 11 02 2022 12 59

Onderwerp Betr Gesprek NOB 09022022 0 3

Ha£T^nG5T2^

Ik heb geen opmerkingen Helder verslag
Waar wij als Belastingdienst huiswerk te doen hebben doen jullie daar een vootzet

Met vriendelijke greet kind regards

5 1 2e

5 1 2e

Grote ondernemingen

Belastingen
Ministerie van Financien

5 l 2eM

} 10 02 2022 17 54 30—Collega s Mede namens5 1 26 5 1 2e de concept impressie van het gesprek met de NOB Graag

jullie reactie

5 1 2e tMKByBLDVan

IM KB BLD@Belas1ingdienst l 5 1 2e GO BLD@BelastmqdienstJ 5 1 26 fMKB BLD@Belastingdlenst r~5 r2eAan 5 1 26

5 1 26 rCD VT BLD@Belastingdienst
Datum 10 02 2022 1 7 54

Onderwerp Gesprek NOB 09022022 0 3

Collega s

Mede namens 5 1 2e de concept impressie van het gesprek met de NOB Graag jullie reactie naarl 5 1 ^

1221345 00038



Metvriendelijkegroet

5 1 2e

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

5
Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

PoEtbuE 18500 3501 CM Utrecht

5 1 2eM

5 1 2e l@belaEtingdienst nl

secretaresse 5 1 26 IT | 5 1 2e |

[bijiage Gesprek NOB 09022022 O S docx is verwijderd door[ 5 1 2s ]GO BLD]

De Belastiiigdiemt stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarscluiften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kan veitiouwelijke infoimatie bevatten waaiToor de

fiscale geheiiiilioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veivvyderen en de

afzender te infomieren

The Dutch Tax and Customs Administmtion does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for die addressee It may contain infomiation that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221345 00038



Buiten vsrzoek

1KB BLD

5 1 26 |MKB BLD@Bela5tingdienst [
5 1 26Van

Aan

Datum 15 02 2022 11 18

Onderwerp tekstvoorstellen Gesprek NOB 09022022

5 1 26 ]CD VT BLD@Belastingdienst

HoE| r2 n[5 r2 ^

De BD is hier aan zet om een tekstvoorstel te maken Wie van jullie doet een voorzetje

2 2 1 Kwaliteitsborginq en taezicht door de NOB

Dubbel met docum6nt ID 1221506

2 4 De Belastinadienst is verantwoordeliik voor toezTcht od de aanaifte

I Dubbel met document ID 1221506

4 Aanriarhtsmint kantnren ynnripr aanniftT^nraktiik

Dubbel met document ID 1221506

Met vriendelijke greet

5 1 2e

Kenniscenirum FD

Portefeuille RB

Belaslingdienst Kantoor Utrecht

Orteliuslaan 1000 | 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 I 3501 CM Utrecht

M 5 1 2 e

@ 5 1 26 n@1 slastingdlenst nl

Doorgestuurd door[ ]MKB BLD op 15 02 2022 11 155 1 26

Van JMKB BLD5 1 2e

1221319 00039



|@nob_net I 5 1 2e ^@noh net | 5 1 2e ^@ft advocaten nl | 5 1 28 ^{5pwc X m | 5 1 28 ^pwc com |5 1 2e[f5nob net | 5 1 2e ^nLgt com

I 5 1 2e |@nob net 5 1 2e |@deloille nl 5 1 2feasjesbisseling n[

Cc^ 5 1 28 MKByBLD@Belastingdienst |
|5 1 2e| iat elastingdienst |

Datum 15 02 2022 11 06

Onderwerp Gesprek NOB 0S022022

Aan I 5 1 26

]ulKB BLD@Be[astingdienst [ pO BLD@Bela3tingdienst [ }CD5 1 26 5 1 26 5 1 26

pD VT BLD@Belastingdlenst5 1 26

Allen

Hierbij het impressie verslag van de bespreking NOB Belastingdienst over HT FD van 9 februari 2022

Afspraken

TIjdens de bespreking is afgesproken dat een aantal personen tekstvoorstellen zouden maken Uiterlijk 3 maart worden de tekstvoorstellen

gedeeld Op 10 maart is een nieuwe bespreking

Met vriendelijke greet

5 1 26

ftenniscentnim tu

PortefeuHte RB

Belastingdienst Kantoor Utrecht

Orteliuslaan 1000 | 3528 BD Utrecht

Pestbus 13500 | 3501 CM Utrecht

M 5 12 8

5 1 26 n@t elastingdienst nl

See attachedfile Gesprek NOB 09022022 docx

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke foiniele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericlit kan veitiouwelijke uifonnatie bevatten waaiToor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericlit per abuis liebt ontvaiigen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te infoimeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information tliat is confidential and legally privileged If

you are not tire intended recipient please delete tliis message and notify tlie sender

1221319 00039



Impressie van de besprekina NOB Belastinadienst over HT FD

Datum 9 februari 2022

Aanweziq via Webex

NOB

Belastinqd ienst

I 5 1 2s I

1 I I [5 1 2s5 1 2s l 5 1 2s I 5 1 2s I en| 5 1 2s

5 1 2een5 1 2e tr5 1 2s 5 1 2s5 1 2s

De NOB heeft een notitie Uitgangspunten koepelconvenant NOB gemaakt ledereen heeft deze

notitie ontvangen Wellicht is de indruk gewekt dat deze notitie een intentie verklaring is Nogmaals
wordt aangegeven dat dit niet de bedoeling was omdat ook de leden van de NOB nog

geraadpleegd worden Voor de Belastingdienst geldt daamaast dat intern nog niet in alle details

afstemming heeft plaatsgevonden

Bespreekpunten over de notitie

1 Inleiding
In de tekst is het volgende opgenomen Een koepelconvenant tussen de Belastingdienst en de

NOB zal vooral in het belang zijn van kleine re NOB kantoren die toegang tot HT FD willen voor

hun klanten niet zijnde de top 100 of de groep daaronder grote controleplichtigen ex Boek

2 397 BW Grotere kantoren worden in de praktijk in tegenstelling tot kleine re kantoren

rechtstreeks in de gelegenheid gesteld zelf een FD convenant aan te gaan met de Belastingdienst
De toevoeging over Boek 2 BW kan tot verwarring leiden

2 1 Convenant voor niveau fiscaliteit

^■l 2^raaat zich af of het wenselijk is om een convenant aan te gaan voor uitsluitend het niveau

fiscaliteit Wellicht doe je hier leden mee tekort Wellicht is het niet nodig om dit vast te leggen in

het convenant Bij het aanmelden van een klant moet de FD vastleggen welk niveau van toezicht

passend is bij de omvang en de diepgang van het werk dat de FD verricht

I 5 1 2s liiqt toe dat de NOB niet meer verantwoordelijkheid kan dragen dan dit niveau

^ l 2^gaat onderzoeken of dit ten uiting moet komen in het koepelconvenant of in het fiscaal

dienstverlenersconvenant

2 2 1 Kwaliteitsborging en toezicht door de NOB

Dit stuk sluit af met Indien onderstaande middelen voor kwaliteitsborging en toezicht door de

NOB door de Belastingdienst als onvoldoende worden ervaren dient de Belastingdienst zelf haar

toezicht uit te breiden ^ 1 2|geeft aan dat dit onderdeel van de bespreking is geweest maar dat

niet is afgesproken dat de Belastingdienst de eventuele hiaten in het toezicht op leden gaat

repareren Er moet precies worden onderzocht in hoeverre dat een rol kan zijn voorde

Belastingdienst en of dit het gelijke speelveld met andere organisaties van fiscaal dienstverleners

verstoort

De vraag is allereerst of aanvullend toezicht op de FD s nog wel nodig is gezien de wijze waarop de

NOB voornemens is het monitoren van leden in te richten

Hoe het nu verwoord is is het te stellig Het is voor de NOB wel belangrijk dat hiervoor lets wordt

opgenomen De Belastingdienst doet een tekstvoorstel

2 2 5 Wwft

Graag aan de tekst toevoegen dat toezicht wordt gehouden door het bureau finandeel toezicht op

de Wwft

2 2 7 De NOB ontwikkelt voor leden die deelnemen aan HT FD een framework voor het

proces dat leidt tot de totstandkoming van een aanvaardbare aangifte
In de tekst staat De NOB zal het framework ontwikkelen en ter instemming voorleggen aan de

Belastingdienst Het framework is verantwoordelijkheid van de NOB

Er zal sprake zijn van een verkenning door de Belastingdienst van het kwaliteitsstelsel

framework van de NOB Het doel van deze verkenning is zicht krijgen op de inrichting van het

kwaliteitsstelsel van de koepelorganisatie in het algemeen en meer specifiek van de in de leidraad

benoemde ijkpunten Er is geen sprake van een goedkeuring van de kwaliteitsstelsel framework

Dat is akkoord voor de NOB Zij willen het voorleggen en bespreken
Uiteraard is erook ruimte om het in ontwikkeling zijnde framework tussentijds te bespreken met

de Belastingdienst

1221506 00040



2 4 De Belastingdienst is verantwoordelijk voor toezicht op de aangifte
Er is geen steekproef per aangesloten koepel De Belastingdienst doet een tekstvoonstel voordeze

paragraaf

3 Geheimhouding
De monitoring doorde NOB is een procedureie review om te kijken of het kwaiiteitssysteem
framework code of conduct en de daarbij behorende procedures zijn toegepast Het is de vraag

of monitoring ook voldoende kan zijn als er geen daadwerkelijke dossiercontrole plaatsvindt Het is

in iedergevai niet voorgeschreven dat bij die monitoring dejuistheid van aangiftes wordt

beoordeeid Het vaststellen of een aangifte goed genoeg is aanvaardbaar doetde Belastingdienst

steekproefsgewijs In de steekproef kunnen ook dossiers vallen die deelnemen aan het HT FD

De NOB doet een tekstvoonstel

4 Aandachtspunt kantoren zonder aangiftepraktijk
fl 2^wil Never een mogelijke discussie over gelijkheidsbeginsel hier niet benoemen De

Belastingdienst wil net als de NOB vooraf vastgestelde kwaliteit van fiscaal dienstverleners

waarderen Ook voor FD s die geen aangifte praktijk hebben en daardoor niet rechtstreeks

kunnen deeinemen aan HT FD We zuilen gezameniijk met de NOB en andere organisaties van

fiscaal dienstverleners onderzoeken welke mogelijkheden er nog zijn De Belastingdienst doet

tekstvoonstel

5 Aandachtspunt meerwaarde

Dit punt moet opgepakt worden in samenwerking met partijen die in een convenant hebben De

Belastingdienst wil dit punt graag oppakken maar dit moet in gezamenlijkheid Dit punt wordt

neergelegd bij het Beconoverleg of een subset van het beconoverleg

Afspraken
Uiterlijk 3 maart worden de tekstvoorstellen gedeeld Op 10 maart is een nieuwe bespreking

1221506 00040



Buiten verzoek

5 1 2e jlKB^BLD
5 1 2e fCD yT BLD@Be[a5tinadienst

fGO BLD@Belastingdienst

Van

Aan

Cc [
Datum 07 03 2022 21 49

Onderwerp Betr Betr Notitie Uitgangspunten koepelconvenant NOB aanv 0 1

5 1 26 ]CD VT BLD@Belastingdienst | 5 1 2e fMKB BLD@Belastingdienst

Hal 5 1 26

Dank voor je bericht

Dat ondertekenen verwijder ik

Dat de NOB een convenant wil louter voor fiscalileit is een wens van hun zijde Lijkt me niet handig om daar op nu op in te gaan Voor nu is

het onduidelijk of het gebruikelijke koepel convenant daarvoor gewijzigd moet worden

Metvriendelijke groet

5 1 26

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

1ia]k wulT^

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

5 1 2 6M

I 5 1 26 |@belasttngdtenst pL
secretaresse | 5 1 26 | T 5 12 6

5 1 26 07 03 2022 20 28 35—Dacff l sorry voor de late reactie Het lijkt me primazo Nog twee opmerkingen

Van

Aanf

5 1 26 jCD VT BLD

1 l MKBjBLD@Belastingdlenst

|GO BLD@Belastingdienst]Cc [ ]5D VT BLD@Belastingdienst | 5 1 26 | lKB«LD@Belastlngdienst5 1 265 1 26

Datum 07 03 2022 20 28

Onderwerp Betr Notitie Uitgangspunten koepelconvenant NOB aanv 0 1

Dag^ 1 2^ sorry voor de late reactie Het lijkt me prima zo

1221341 00041



Nog twee opmerkingen
Wil je nog iets opmerken over het feit datze een convenant willen aangaan voor het niveau fiscaliteit Of gaan we er nu vanuit datze een

regulier koepelconvenant sluiten en dit zelf intern regelen
Ik zie nog staan ondertekening op het einde van het document wat is daarvan de bedoeling

groetjesf 5 1 2e

5 1 2e 07 03 2022 15 07 32—Aangepaste versie na afstemming met 5 1 2 e

Van

Aan

5 1 2s «KB BLD

|CD VT BLD@Belastlngdienst j
tD VT BLD@Belastlngdienst

5 1 2e ^KB BLD@Belastingdlensl [ 5 1 2s ]GO BLD@Belastlngdienst5 1 2e

Cc 5 1 2S

Datum U Ud i UZZ 15 U

Onderwerp Natitie Uitgangspunten koepelconvenant NOBaanvO 1

Aangepaste versie na afstemming met|5 1 2 e

Met vriendeiijke greet

5 1 2s

Kenniscentrum fiscaal dienstverieners

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaaa 1000 3528 BD Utrecht

PoEtbuE 18500 3501 CM Utrecht

5 1 2 S

I 5 1 2s ~|@ belaEt rigdienst nL

secretaresse | 5 1 2e~|T
[bijiage Notitie Uitgangspunten koepelconvenant NOB aanv O I docx is verwijderd door[

M

5 1 2 e

]CD VT BLD]5 1 2s

De Belastiiigdieiist stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarscluiften verzoeken klachteii

tngebrekestellingen en soortgelijke fomiele bericliten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veitiouwelijke mfoimatie bevatten waaiToor de

fiscale gelieimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis liebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Cnstoms Administiation does not accept filuigs requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tlie addressee It may contain mfomiation tliat is confidential and legally privileged If

you are not tlie intended recipient please delete tliis message and notify tlie sendei

1221341 00041



Buiten verzoek

5 1 2 eVan

Aan

f5 1 2e

i 5 1 2e l@belastingdienst nl 5 1 2e l@belastingdienst nl

Datum 1 ^03 2022 13 04

Onderwerp Netitie versie ter bespreking veer 14 maart a s

pBelastingdienst nl 1
I 5 1 2e ~^nl gt cam 11

M 5 1 2e |@belastingdienst nr

5 1 26 I I a i 2a gbelastingdienst nr

5 1 265 1 26

5 1 26 5 1 260 1 JL^UtSIdbllliyUltjllbl III

[EXTERNE E MAIL] Dit benefit is afkomstig van een externe afzender Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijiagen

Beste allemaal

In vervolg op de e mails hieronder en ten behoeve van de bespreking van 14 maart a s hierbij de notitie met daarin de

aanvullingen van zowel de Belastingdienst als de NOB

Vriendelijke greet

5 1 2 6

Van

Verzonden dinsdag 8 maart 2022 12 03

Aan I 5 i 2e |@belastingdienst nl

l@belastingdienst nl

l@belastingdienst nlj

@belastingdienst nl

5 1 26 l@belastingdienst nl

Onderwerp RE Betr Gesprek NOB 09022022

5 1 2 6

5 1 26CC 5 1 26

5 1 26 @nl gt com5 1 26 5 12 6

5 1 26 @belastingdienst nl5 1 26

Beste^ 1 2 ^

Dank voor de notitie met aanvullingen

Wij zullen naar verwachting tegen het einde van de weekde notitie aan jullie sturen met daarin zowel jullie suggesties voor

aanvullingen als die van ons

1221315 00042



Vriendelijke greet

5 1 2 e

5 1 2e @belastingdienst nl 5 1 2e @belastingdienst nlVan

Verzonden maandag 7 maart 2022 22 17

Aan 5 1 2e fSbelastingdienst nl 5 1 2e 5 nob net 5 l 2 e

5 1 2e @nob net S ft advocaten nl

abelastingdienst nl

anob net

Pasiesbisseling nl 5 i 2e | Sbelastingdienst nl

apwc conn 5 i 2 e

anob net

5 1 2e 5 1 2e

apwc com 5 1 2e 5 1 2e5 1 2e

5 i 2e fcsnl gt com

] 5 1 2e fideloitte n
_

5 i 2e l@belastingdienst nl

Onderwerp Betr Gesprek NOB 09022022

5 1 2e abelastingdienst nl5 1 26 5 1 2 6

5 1 26

[EXTERNE EMAIL] Let op deze e mail is afkomstig van buiten de organisatie Open geen linkjes of bijiagen
tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is

Allen

Bijgaand de suggesties voor aanvullingen op de notitie van de NOB

See attachedfile Notitie Uitgangspunten koepelconvenant NOB aanv 0 2 docx

Met vriendelijke groet

5 1 2 6

Kenniscentrum fiscaal dienstverleners

Belastingdienst MKB afdeling klantbehandeling
Bezoek adres Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 3501 CM Utrecht

M 5 1 2 6

@ belastinadienst nl5 1 26

Tsecretaresse 5 1 2 6 5 1 2 6

15 02 2022 11 06 48—Allen Hierbij het impressie verslag van de bespreking NOB5 1 2e

Belastingdienst over HT FD van 9 febru

Van

Aan

^MKB BLD5 1 26

foinob net 1ft advocaten nl ] a pwc com5 1 26 5 1 26 5 1 26_ra noD nei

^@pwc com 5 1 26 [@nob net

fedeloitte nl sii 26 teas esbisseling nl

5 1 2e

@nl gt com @nob net5 1 265 1 26 5 1 26

5 1 26

Cc MKB BLD@Belastingdienst
5 1 26 pO BLD@Belastingdienst

5 1 26 fcDVT BLD@Belastingdienst
Datum i5 02 2022 11 06

Onderwerp Gesprek NOB 09022022

[MKB BLD^Belastingdienst

|CD VT BLD@Belastingdienst

5 1 26 5 1 26 5 1 2 6

5 1 26 5 1 26

1221315 00042



Allen

Hierbij het impressie verslag van de bespreking NOB Belastingdienst over HT FD van 9 februari 2022

Afspraken

Tijdens de bespreking is afgesproken dat een aantal personen tekstvoorstellen zouden maken Uiterlijk 3 maart

worden de tekstvoorstellen gedeeld Op 10 maart is een nieuwe bespreking

Met vhendelijke greet

5 1 2e

Kenniscentrum hD

PortefeuiHe RB

Belastingdienst Kantoor Utrecht

Orteliuslaan 1000 | 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 I 3501 CM Utrecht

M 5 1 2 e

@ g belastingdienst nl5 1 2e

[bijiage Gesprek NOB 09022022 docx is verwijderd door MKB BLD]5 1 2 6

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten

waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het

te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of

default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally
privileged If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender See attached

file Notitie Uitgangspimten koepelcorrvenant telcstvoorstellen NOB BD tbv 14 maart 2022 docx

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veitiouwelijke infoimatie bevatten waaiToor de

fiscale geheimtioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te infoimeren

The Dutch Tax and Customs Administotion does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tire addressee It may contain information tliat is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221315 00042



Bulten verzoek

V0n p
Aon I
Datum 16 03 2022 12

Onderwerp Notitie Uitgangspunten koepelconvenant tekstvoorstellen NOB BD tbv 14 maart 2022 dd 1403222

1 MKB BLD

MKByBLD@Belastingdienst
39

5 1 26

5 1 2e

Ik moet het verslag nog afmaken maar hierbij heb je wel alvastde opmerkingen in het document

Jij hebttoegezegd een tekstvoorstel te maken voor

inleiding
2 2 1

2 4

4

Met vriendelijke greet

[ 5 1 2e

Kenniscentaim FD

Portefeuille RB

BelasUngdienst Kantoor Utrecht

Orteliuslaan 1000 | 3528 BD Utrecht

Postbus 18500 I 3501 CM Utrecht

Ml 5 1 2e I
@| 5 1 26 |@t elastingdienst nl

See attachedfile Notitie Uitgangspunten koepelconvenant tekstvoorstellen NOB BD tbv 14 maart 2022 dd 1403222 doex

De Belastmgdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaaischiiften verzoeken klachten

iiigebrekestelliiigeii eii soortgelijke fomiele bericliteii

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale gelieimlioudiiigsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te venvijderen en de

afeeiider te iiifomiereii

1221312 00043



The Dutch Tax and Customs Admiiiistiation does not accept filii igs requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tlie addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1221312 00043



JJJ
JJJ

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Belastiiigdieiist
de Nederlandse Orde van Belastiiigadviseurs
31 03 2022

Uilgangspunten koepelconvenant NOB

Aan

Van

Datum

Betreft

1 Inleiding

Sinds vorig jaar zijn de Nederlandse Orde van Belastingadviseuis NOB en de

Belastii^dienst in gesprek over het doorontwikkelde Horizontaal Toezicht voor Fiscaal

Dienstveileners HT FD en de vraag of de NOB ten behoeve van liaai leden een

koepelconvenant zal sluiten De zorgen en bezwaren van fundamentele aard die de NOB in

een conceptnemo heeft geuit zijn inmiddels naar tevredenlieid van zowel de Belastingdienst
en de NOB besproken en voor beide organisaties voldoende inziclitelijk
Een koepelconvenant tussen de Belastingdienst en de NOB zal vooral in het belang kuimen

zijn van kletne re NOB kantoren die toegang tot HT FD willen voor him klanten niet zijnde
de ’top 100 of de groep ‘grote conholeplichtigen

’

Giotere kantoren worden m de praktijk in

tegenstelling tot kleine re kantoren in de gelegenlieid gesteld zelf een FD convenant aan te

gaan met de Belastingdienst In het belang van de kleine re kantoren en him clienten denkt

de NOB dat deehiame aan HT FD oppoituun kan zijn uiteraaid dient het finale plaatje nog

aan de leden worden voorgelegd
In het oveiieg van 26 januari 2022 zijn de uitgangspunten besproken waaronder de NOB een

koepelconvenant zou kunnen aangaan In dit document worden deze uitgangspunten
vastgelegd deze zijn besproken op 9 febmari jl In dat oveileg is afgesproken dat zowel de

Belastingdienst als de NOB het memo op onderdelen zullen aanvullen amenderen De aches

zijn vastgelegd in het verslag Indien deze uitgangspunten naar’ tevredenheid van de

Belashngdienst en de NOB zijn uitgeweikt zullen beide organisahes deze voorleggen aan

respechevelijk de diieches GO en MKB en het bestuui’ van de NOB De NOB zal veivolgens
ook haar leden raadplegen Daaina kunnen nadere stappen worden gezet om tot foimaliseiing
te komen via een koepelconvenant

2 Uitgangspunten

Convenant voor niveau fiscaliteit2 1

HT FD is gedifferenheerd naar drie niveaus niveau fiscaliteit niveau juistheid en niveau

volledigheid De keuze voor het niveau is afhankelijk van de omvang en de diepgang van de

veixichte werkzaamheden De NOB meent dat de aard van de werkzaamlieden van liaar leden

belastingadvisems ovei’ het algemeen met zich meebrengt dat niet kan worden voldaan aan de

eisen die in de niveaus juishieid en voUedigheid worden gesteld De NOB wenst dan ook

uitsluitend een koepelconvenant aan te gaan voor het niveau fiscahteit

2 2 1 Kwaliteitsborging en toezicht door de NOB
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De Belastiiigdieiist sluit koepelconvemiiteii met koepelorganisaties die eeii bijdiage levereii

aaii het kwaliteitssysteem vaii liuii leden eii kwaliteitseisen stelleii aaii leden De

koepelorganisatie dient te monitoren of de leden voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen Als

een fiscaal dienstverlener lid is van een koepelorgamsatie waamiee de Belastmgdienst een

convenant heeft gesloten kan de fiscaal dienstverlener een convenant sluiten met de

Belastingdienst op basis van het koepelconvenant

De NOB stelt hoge eisen aan de kwaliteit van liaar leden en hmi beroepsuitoefening Dat

begint bij de opleidingsvereisten die toegang geven tot het lidmaatscliap Daama wordt de

kwaliteit onder meer gewaarborgd door de gedegenberoepsopleiding voor asphant leden een

programma peimanente educatie de jaaiiijkse PE veiplichtiiig die eraan bijdraagt dat leden

him vakkeimis en de ontwikkelingen in hun vakgebied bijhouden de in de Code of Conduct

neergelegde beroeps en gediagsregels en het tuchtrecht De invuUmg van het begrip kwaliteit

en de eisen die daaiaan gesteld worden evolueren peimanent Daarom neemt de NOB

onafliankelijk van de vraag of een koepelconvenant zal worden gesloten een aantal

aanvullende stappen in het ledentoezicht en de beioepsregels die de veieniging in staat stelt

de kwaliteit van de beroepsuitoefening nog verder te verstevigen Zie voor een toelichtir^ de

notitie ‘Evolutie ledentoezicht en Tax Governance Code’

In het kader van HT FD wordt van de NOB als koepel verwacht dat bepaalde kwaliteitseisen

worden gesteld aan leden en of kantoren die willen deelnemen aan HT FD en dat de NOB

eiop toeziet dat aan deze kwaliteitseisen wordt voldaan In het kader van deze

kwaliteitsborging door de NOB en het toezicht daarop heeft de NOB de ondei’staande kadei’s

Deze kaders worden in de komende periode onder voorbehoud van instemming van de

algemene ledenveigadering verdei uitgebreid

De Belastingdienst treedt in overleg met de NOB als er twijfel is of onderstaande middelen

voor kwaliteitsborging en toezicht door de NOB voldoende zijn De vraag dient zich aan of de

Belastmgdienst bij een eventueel liiaat liaar toezicht kan uitbreiden

2 2 2 Lidmaatschapsveieisten

Vooiwaarde voor toelatmg tot het lidmaatschap is dat de fiscaal dienstverlener een

universitaiie opleiding op doctoraal of masteiniveau heeft afgerond Om de kwaliteit in de

uitoefening van het beroep van belastingadviseui’ te kuimen waarborgen wordt het werkzaam

zijn en opgeleid worden in een NOB omgeving van groot belang geacht Daartoe is als

toelatingseis opgenomen dat de belastingadviseui verbonden moet zijn aan een NOB erkende

belastmgadv iespraktijk

2 2 3 Beroepsopleiding

AUe asphant leden volgen veiplicht de driejarige door de Stichting Opleiding

Belastingadviseuis
Belastingadviseui’s Het programma omvat in totaal 40 dagdelen halve dagen cmsussen en

trainmgen en 40 dagdelen voorbereiding

SOB georgamseerde postacademische Beroepsopleiding

2
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2 2 4 PE veiplicMiig en Prograiimia Pennaiieiite Educatie

In het belang van een beroepsmtoefenmg op een kwalitatief hoogwaardig niveau zijnNOB
leden veiplicht bun vakkeimis en de ontwikkelingen op bun vakgebied en de

beroepsuitoefening bij te houden zodat de kennis en vaardigbeden die vereist zijn voor de

uitoefening van bet beroep actueel en op academiscb niveau bbjven Daaitoe bebbenNOB

leden een PE veipIicbtine die iidioudt dat zij jaarlijks ten mmste 20 uui’ moeten besteden aan

pemianente educatie In bet kader van bet Prograinma Pennanente Educatie organiseert de

SOB bijeenkomsten die kunnen worden gevolgd om aan de PE veipbcbting te voldoen

Om te benadiukken dat het bestuui naleving van de PE veipbchting essentieel vindt is een

sanctiebeleid gefomiuleerd dat naar het oordeel van het bestuui’ leden de gelegenheid geeft
zich te conigeien maar dat ook lecbt doet aan de leden die wel aan de PE veipbchting
hebben voldaan Indien niet wordt voldaan aan de PE veiplichtuig kan een waarschuwuig
een berisping schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap als maabegel worden opgelegd
Volgens de samenwerkingsregels zoals opgenomen in de statuten van de NOB aitikel 11 en

12 van de statuten is bet NOB leden niet toegestaan sanien te werken met belastuigadviseuis
die geen NOB lid zijn Een schorsmg of ontzetting uit het lidmaatscliap heeft dan ook tot

gevolg dat tijdelijk niet mag worden samengewerkt met andere NOB leden

2 2 5 Wwft

Belastingadvieskantoren dienen over procedures te beschikken om de risico’s op witwassen

en teiTorismefinancieiiug te beheersen Dit risicobeleid dient voort te vloeien uit een

risicoanalyse van de eigen organisatie het eigen dienstverleniiigspakket en de eigen te

onderscheiden clienten groepen De NOB heeft een handreiking gesclueven die kan dienen

als hulpmiddel bij het scluijven van een dergebjk kantoorbeleid

Met name kleinere kantoren bescliikken met altijd over een speciale compliance afdelii ig

waar leden met vragen over de Wwft terecht kunnen Leden met vragen over de toepassing
van de Wwft kunnen terecht bij de Seivicedesk Wwft van de NOB

De Wwft bepaalt dat kantoren hmi medewerkers en dagelijks beleidsbepalers voor zover

relevant voor him werkzaamlieden periodiek dienen op te leiden zodat zij in staat zijn een

ongebmikelijke transactie te heikemien en een clientenonderzoek goed en volledig uit te

voeren ai tikel 35 Wwft De NOB heeft gezamenlijk met de NBA een e leamuigmodule
ontwikkeld die in deze opleidingsverplichting voorziet De NOB houdt echter geen actief

toezicht op naleving van de Wwft en de Wwft e leamir^ is vanuit de NOB niet verplicht
gesteld Het Bmeau Financieel Toezicht houdt toezicht op de naleving van de Wwft

2 2 6 Code of Conduct

De NOB heeft een Code of Conduct met regels en normen over de wijze waarop de

belastmgadvisem zijn beroep uitoefent Deze regels zien op verschiUende aspecten van de

dienstverlening zoals bijvoorbeeld de onafhankelijkheid tegenover clienten geheimhouding

3
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liet op peil liouden van de vakbekwaamheid de beroepsaansprakelijkheid eii op finaiiciele

aspecten van de dienstveiiening aan clienten

De bepalii^en van de Code of Conduct zijn een voortduiend punt van aandacht waarbij
steeds wordt bekeken of zij aanpassing behoeven Mede als gevolg van de veranderende visie

op de rol van de belastingadviseui zowel in een bredeie maatschappelijke context als bij de

beroepsgroep zelf zijn de beroeps en gedragsregels de afgelopen jaren telkens aangesclieipt

In 2018 is in de toelichting bij de Code of Conduct al opgenomen dat een NOB lid daar

waar redelijkeiwijs nodig ook de maatschappelijke aspecten in het overleg met zijn clienten

betrekt Een voorbeeld daai’van kan zijn dat het NOB lid met zijn client standpunten van

stakeholders over diens fiscale keuzes bespreekt

2 2 7 De NOB ontwikkelt voor leden die deelnemen aan HT FD een framework voor het

proces dat leidt tot de totstandkoming van een aanvaardbare aangifte

Met het oog op het aangaan van het koepelconvenant zal de NOB voor liaar leden en de

aangesloten kantoren een framework ontwikkelen dat hen die deehiemen aan het HT FD

richtmg geeft bij de inrichting van de werkprocessen die leiden tot het indienen van een

aanvaardbare aangifte

In de beroeps en gedragsregels de Code of Conduct zal een koppeling worden gemaakt met

dit framework zodat het voor de kantoren die zich aanmelden voor HT FD deelname

ondeideel wordt gemaakt van de naleving van de beroeps en gedragsregels en het toezicht

daarop

pe NOB zal het fiamewoik ontwikkelen en ter bespeking voorleggen aan de Belastingdienst
zodat voordat het koepelconvenant wordt gesloten voor de Belastingdienst inzichtelijk is hoe

het kwaliteitsstelsel van de NOB is vormgegeven en de ijkpunten uit de leidraad zijn ingericht
m voor de NOB duidelijk is waaraan het aangifteproces van NOB leden die deehiemen aan

7T FD moet vnidnen

2 2 8 Tuchtiecht

De NOB heeft een eigen tuchtiechtspraak waarin

praktijkuitoefeuing van leden wordt getoetst aan de eer en waardigheid van het beroep
De tuchtiechtspraak tieedt in weiking als clienten of anderen met een belang ontevreden

zijn over de dienstveiiening door een NOB lid en een klacht indienen bij de Raad van Tucht

De tuchtiechtspraak is geregeld in het Reglement Tuchtzaken en in de statuten van de NOB

De tuchtiechtspraak is in eerste instantie in handen van de Raad van Tucht Tegen een

uitspraak van de Raad van Tucht is beroep mogelijk bij de Raad van Beroep De vooizittei^

griffiers en exteine leden van zowel de Raad van Tucht als de Raad van Beroep zijn geen lid

van de NOB

als daai’ aanleiding voor is de
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Klacliteii over gewoiie eii aspnant Iedeii van de NOB kumien worden ii gedieiid door clienten

andere personen mits liet hun belai ig betieft NOB ledeii bet NOB bestuui’ de

toezichtliouder ingevolge de Wwft en door de Diiectem Generaal van de Belastingdienst
Voor alle duidelijkheid bet is alleen mogelijk een klacht in te dienen tegen een individueel

NOB lid Klachten tegen een kantoor zijn niet mogelijk

2 2 9 Veidergaand toezicht door de NOB op haai leden

El komt verdergaand ledentoezicht om de kwaliteit van de leden te kunnen bewaken en te

beoordelen of belastingadviseius integriteits en kwaliteitswaarborgen en waar relevant

maatschappelijke aspecten afdoende in hun advisering behekken Het toezicht ziet primah op

de wijze van piaktijkvoermg en de daaiop van toepassing zijnde beroepsregels en andere wet

en regelgeving beh’effende het beroep van belastingadviseui’

Concreet worden de volgende stappen voorbereid

Selfassessment gecombineerd met e leaming
De eerste stap is een veiplichte jaarlijkse selfassessment gecombineerd met de

eerdei’genoemde e leaming beroeps en gediagsregels Dit om leden te ondersteimen him

werkzaanilieden naar de geldende standaaiden nit te voeren en te stimuleren om te reflecteren

op him eigen professionele liandelen Daaibij verklaart een lid dan dat hij deze regels toepast
in de praktijk Eventueel kumien andere zaken zoals de PE veiplichting de status van de

beroepsaansprakelijkheidsveizekering de kantoororganisatie en het werken in lijn met de

Wwft en andere toepasselijke wet en regelgeving daaraan worden toegevoegd

Gestructureerd coUegiaal overleg
Een tweede stap beheft het invoeren van een veiplicht gestmctuieerd collegiaal overleg
Daaiin gaat men met elkaar van gedachten wisselen over veisclullende aspecten van de

praktijkvoering in relatie tot de beroeps en gediagsregels Veel NOB leden nemen nu al deel

aan een vorm van collegiaal overleg dat hen in staat stelt te reflecteren op keuzes die in de

dagelijkse paktijk worden gemaakt

Veiplicht collegiaal overleg zou betekenen dat ook zelfstandig gevestigde belastingadvisems

die dat nog niet hebben georganiseerd al dan niet stiuctuieel moeten samenwerken met

andere leden Als altematief worden door de NOB leden comisels aangesteld die een

aanspreekpunt voor andere leden worden op het gebied van kwesties rondom de

beroepsregels Met deze leden counsels kunnen NOB leden van gedachten wisselen over

piaktijkvraagstukken op het gebied van tax governance

Peer review steekproefsgewijs cq ledentoezichtprogramma
Op basis van een toezichtsprogiamma wordt een steekproefsgewijze peer review

ontwikkeld danwel wordt een vomi van veiplicht intercoUegiaal overleg of inteivisie

ingesteld Dit beperkt zich tot het voldoen aan de beroeps en gediagsregels nit de Code of

Conduct en ziet niet op de inhoud van fiscale advisering Voor kleinere kantoren en

zelfstandig gevestigde belastingadvisems gaat de NOB faciliteren dat men kan samenwerken

5
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met aiidei’e NOB leden kaiitoreii Er moet nog wordeu bepaald of er voor verscliillende

sooiten leden veiscliillende soorten regels moeteii gelden

2 3 Leden zijn verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van aangifte

Er is overeenstemming dat de fiscaal dienstveiieneis de NOB leden verantwoordelijk zijn
voor de kwaliteit van de aangifte De NOB ontwikkelt daaiToor het hieivoor beschieven

framework

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor toezicht op de aaiigifte2 4

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor toezicht op de inhoud van de aangifte en de

aanvaardbaarheid daaiTan Daai1oe beoordeelt de Belastingdienst steekproefsgewijs of het

framework leidt tot een aanvaardbare aangifte door NOB leden Door middel van de self

assessment monitoit de NOB het daadwerkelijk toepassen van het in het framework

neergelegde kwaliteitssysteem door de leden die deehienien aaiiHT FD

Indien de Belastingdienst constateeit dat een deelnemend kantoor daar stmctmeel niet aan

voldoet en dat dat vooiikomt nit tekoitkomingen in de kwaliteitseisen die door de NOB

worden gesteld zal de Belastingdienst in algemene zin aan de NOB vragen meer aandacht te

besteden aan die aspecten De Belastingdienst ziet de oplossing van tekoitkomingen bij de

kantoren vooral in de zogenaamde ‘leercirkels’ gesprekken waaiin aan kantoren feedback

wordt gegeven over eventuele tekoitkommgen en verbeteipunten

Door middel van de luervoor besclireven self assessment monitoit de NOB het daadwerkehjk

toepassen van het in het framework neergelegde kwaliteitssysteem door de leden die

deelnemen aan HT FD

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor toezicht op de inhoud van de aangifte Daartoe

beoordeelt de Belastingdienst steekproefsgewijs of convenantsaangiften aangiften die zijn
ingediend onder een fiscaal dienstveiteners convenant voldoen aan de nomi de aanvaardbare

aangifte De Belastingdienst ziet de oplossing van tekoitkomingen bij de kantoren naast de

activiteiten die NOB ondemeemt op dit tenein aUereerst in de zogenaamde ‘leercirkels’

periodieke evaluatiegesprekken waarin aan kantoren feedback wordt gegeven over eventuele

tekoitkomingen en verbeteipunten Indien de BelastingdienlRon^teeit dat eeiraJeehiemmid

kantoor structureel niet voldoet aan de norm dan treedt de Belastingdienst in overleg met de

NOB om vast te steUen of dit voort kari komen uit tekortkomingen in de kwaliteitseisen die

door de NOB worden gesteld De Belastingdienst zal alsdan in akemene zin aan de NOB

vragen meer aandacht te besteden aan die aspecten

De term ‘aanvaardbare aangifte’ is geen zelfetandig juridisch begrip Wet en regelgeving bepalen de

eisen waaraan een aangifte moet voldoen Een belastingplichtige heeft de verplichting en de

verantwoordelijkheid om deze wet en regelgeving na te leven als hij een aangifte opstelt en indient

De term ‘aanvaardbare aangifte’ heeft dus betekenis in het kader van de belastingcontrole Met

‘aanvaardbaar’ wordt invulling gegeven aan

de eis van een doelmatige en doeltreffende uitvoering van wet en regelgeving zoals

verwoord in de permanente opdracht aan de Belastingdienst
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3 Geheimhouding

NOB leden liebben een verplichting tot geheimhouding Deze veiplichting komt voort uit

contactuele afspraken tussen belastmgadvisem’s en hun clienten maar is ook vasigelegd m de

beroeps en gediagsregels De geheimlioudiiigsplicht in de Code of Conduct bepaalt dat deze

alleen kan worden doorbroken op basis van een op de belastingadviseur rustende wettelijke
veiphchting Mocht de geheimhouding in het kader van HT moeten worden doorbroken dan

zou daaiToor een oplossing moeten worden gezocht in de contiactuele verhoudmg tussen

belastmgadvisem’ client en of m een aanpassing van de beroeps en gediagsregels Met

vooromsclueven iniichting van HT FD waarbij de NOB geen toezicht houdt op de

aanvaardbaaiheid van de aangifte en er derhalve geen dossieneviews nodig zijn waarbij
clientinfoiinatie door de belastingadviseur’ moet worden gedeeld met de NOB is doorbreking
van de geheimhouding in dit kader niet langer aan de orde

Aandachtspunt kantoren zonder aangiftepraktijk
Hoiizontaal toezicht via de fiscaal dieiistveiiener is een proactieve voim van liandhaving
die aansluit op de handhavir^sstiategie van de Belastingdienst door een omgevii^ te creeren

waarin het maken van fouten zoveel mogeUJk wordt voorkomen door de kwahteit van de

fiscale aangiften van groepen bediijven zoveel mogelijk vooraf te versterken en door de

mate en intensiteit van de handliaving aan te passen aan vooraf geborgde kwaliteit van de

aangifte In het strategisch beconoverleg van 25 maart is afgespioken dat de Belastingdienst
samen met beroeps bianche en koepelorgamsaties van fiscaal dienstverleners een plan van

aanpak ontwikkelt over eventuele aanvuUende mogelijklieden om buiten het HT FD en

iteii de aangiftepraktijk gebruik te maken van de kwahteitsstandaarden van deze

j£^aties

4

Aandachtspunt meerwaarde

Jit het onderzoek door Business Monitor naar de relatie met de Belastingdienst dat in 2021

mdei’ de leden van de NOB en het RB is gedaan bhikt dat de meeiwaarde van HT FD niet

iltijd duidehjk is

FT via de FD geeft aan wat de logische consequentie is als de FD objectief aantoonbaar

kwalitatief goed werk leveit Dat leveit hem het volgende op in vergelijking met niet

aangesloten FD’s
• Vast aanspreekpunt
• Toezicht aangepast aan de omvang en de diepgang van de door de FD veixichte

werkzaamlieden

• SeiTice levels voor bepaalde processen en bepaalde verzoeken Dit zijn toezeggingen
over de behandeltijd het beperkt uitvoeren van een aantal conholes dan wel het

beperkt opvragen van documentatie Mogelijk is een combinatie van toepassing Het

seivicemveau is gebaseerd op de positieve voorinfoniiatie over’ de kwaliteit van de

fiscaal dienstverlener en ovei houding en gedrag van de fiscaal dienstverlener en zijn
klanten

• Snel zo veel mogehjk duidelijklieid over de fiscale positie van de ondememer

• Verbeteriug van de kwalitiet door periodiek evaluatie om de leerchkel op gang te

brengen
• Maatschappelijke uitshaling enbijdrage

5
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Je Belastmgdienst erkent dat de meenvaarde van HI l Dm de markt soms onvoldoeiide

iuidelijk is Dat geldt ook voor de stappen die kiumen worden ondemoiiien als een van de

jartijen niet aan de verwachtingen voldoet

Op liet HT overleg van 17 maait jongsleden is afgespoken dat de Belastmgdienst samen met

de koepel branclie en beroepsorganisaties van FD’s als ondeideel van communicate

rondom het vergroten deehiamegraad HT aandacht aan deze onderwerpen zal besteden

6 Deelname aan HT FD op vrijwillige basis

Het deelnemen aan het HT FD onder het ‘koepelconvenant’ van de NOB is evenals het

aanmelden van klanten een vrije keuze en geen veiphchting voor de FD Er zijn geen
negatieve gevolgen voor FD’s die die niet zijn aangesloten bij HT FD noch voor klanten die

niet zijn aangemeld door een aangesloten FD Deehiame aan HT FD betekent louter dat de

Belastingdienst positieve voorinfoimatie over de betreffende FD’s en de aangemelde klanten

heeft en daarom ten opzichte van de rest van de MKB populatie het toezicht kan aanpassen

Voor geinteresseerde ondennemingen is een flyer bescliikbaar

http s download belastmgdienst nl belastingdienst docs flyer ht dv4101 z Ipl pdf
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