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‘Wat is de digitale wereld en wat 

kunnen we er (niet) mee?’

Het Onderwerp



De digitale wereld en de digitale 

economie

• Is er nog een

niet digitale

wereld?

• Is er

een digitale

belastingwereld?

• Is er nog

een niet

digitale

economie?



De eerste AI-hype



Grootschalige toegang



Wat is er veranderd?

• Rekenkracht

• Opslag

• Hoeveelheid data

• Computerdichtheid

• Veel van wat intelligentie wordt genoemd, is 

niet intelligent, maar gewoon rekenkracht.

• Veel meer technieken zijn realiseerbaar 

geworden.



Is er een tweede AI-hype?

Drie voorbeelden

• Taaltechnologie

• Autonome voertuigen

• Blockchain en

Smart Contracts
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Is Blockchain een hype?

Blockchain en smart contracts



Is technologische vooruitgang

ook een vooruitgang van het 

recht?
• E-discovery

• Data analytics

• Forensics

• Cybercrime

• Fake News: rammelen aan de fundamenten

van onze democratie

• Transparancy en access to justice



De digitale belastingwereld

De kenbronnen van het recht

• Wet- en regelgeving

• Jurisprudentie

• Rechtsgeleerd commentaar

• Gewoonterecht



NLFiscaal



NLFiscaal



NLFiscaal



Het wet- en regelgevingsproces

• Zeer hoge mate van ICT-ondersteuning is 

mogelijk, maar 

• Slechte wetgeving kun je met algoritmes niet 

verbeteren. 

Voorbeeld: Mandatory Disclosure Directive

De richtlijn kent bijvoorbeeld de begrippen 

‘lidstaat’, ‘derde land’ en ‘rechtsgebied’. Ook 

bijvoorbeeld ‘entity’, ‘person’ en ‘individual’.



De uitvoering

Wat je kunt bedenken, kun je maken, maar 

denk aan de bekende obstakels:

• Veiligheid

• Privacy

• Integratie, nationaal en internationaal

• Cultuur

• Competenties

• Mutatiesnelheid

• Politiek



Onderhoud(baarheid)

Onderwerp wordt structureel onderschat

Probleem bij inzet kennistechnologie:

• Validatie

• Verificatie

• ‘Omgaan’



De belastingadviespraktijk

Er zijn al tools voor

• geautomatiseerde compliance

• plannen van taken

• data inlezen

• valideren en bewerken 

• uitvoeren van checklists

• real time en proactive monitoring

• patroonherkenning/opsporen van anomalieën

• expertadvies, etc. etc. etc.



Conclusie

• In de digitale wereld kan bijna alles

• In de digitale wereld volgen hypes elkaar op

• In de digitale belastingwereld is er een groot

risico bij de uitvoerbaarheid van wet- en

regelgeving

• Wees niet onder de indruk van een hype. 

Vergelijk het met apps. Als je een bus mist, 

pak je de volgende. Zo gaat dat ook met 

hypes.



Bedenk altijd: wie is de baas?

De fiscalist of de IT-er?


