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De reorganisatie bij de Belasting
dienst leidt totminder belasting
controles en brengt de dienstver
lening in gevaar, waarschuwt de
vereniging van hogere belasting
ambtenaren.

Metdehandhavingishetaldroe
vig gesteld en ook de dienstverle
ningaanburgersenbedrijvenlaat
te wensen over, aldus fiscalisten
die zeggen de ontwikkelingen bij
dedienstmet zorg gade te slaan.

DeVerenigingvanHogereamb
tenaren bij hetMinisterie van Fi
nanciën (VHMF) vreest dat er
straksniet26.500,maar23.000me
dewerkers bij de Belastingdienst
werken. Het beoogde personeels
bestandbij de start vande reorga
nisatie is volgens de vakbondniet
haalbaar, omdatde strengefinan
ciëlekaderswaaraandedienstzich
moet houden dat niet toelaten.
Controles en dienstverlening ko
meninhetgedrang,zowaarschuw
dedeVHMFdinsdagdepolitiek.

‘Het isheel slechtvoordebelas
tingmoraalalsernogmindercon
troleskomen’,zegtPeterKavelaars,
hoogleraarfiscaleeconomieinRot
terdamenwetenschappelijkdirec
teurbijbelastingadvieskantoorDe
loitte. ‘Decontroleisaldramatisch.
DeBelastingdienstkantotvijf jaar
terugvorderen, dus zou hij bedrij
ven iederevijf jaarmoetencontro
leren. Nu vindt eenboekenonder
zoek terplaatseeens inde15of20

jaar plaats. Dat betekent dat on
dernemers het risico kunnen ne
menbelastingenteontduiken.Een
navorderingovervijf jaar,plusren
te en boete, weegt op tegen de be
lastingdiezijniethebbenbetaald.’
Voor de fiscaal econoom staat

vast dat belastingcontroleurs hun
eigen salaris terugverdienen. Re
cent onderzoek van de Algemene
Rekenkamerlijkthemdaaringelijk
te geven. Volgens de Rekenkamer
liep de schatkist in 2012 ongeveer
€3,5mrdaanbelastinginkomsten
mis uit het midden en kleinbe
drijf. ‘EricWiebes lijkt niet te luis
terenendoeterogenschijnlijkwei
nig aan’, aldus Kavelaars over de
verantwoordelijkestaatssecretaris
van Financiën. ‘Dat kun jemaat
schappelijknietmaken, vind ik.’

DevoorzittervanhetRegisterBe
lastingadviseurs,Wil Vennix, wil
de indruk wegnemen dat de be
lastingadviseurs die hij vertegen
woordigt en hun klanten garen
spinnen bij problemen bij de Be
lastingdienst.Niets isminderwaar,
aldusdevoorzittervandeberoeps
verenigingvanbelastingadviseurs
die vooral voorhetmkbwerken.

Zoweldeadviseursalshunklan
ten zijn geholpen met deskun

digheid en bereikbaarheid bij de
Belastingdienst, legt Vennixuit.
Dat geldt in het bijzonder voor

kleinereondernemersdiegeenvas
tecontactpersoonbijdefiscusheb
ben,zegthij. ‘Het iseengrootgoed
vanNederlanddat jevoorafmetde
Belastingdienst kunt afstemmen
hoe je bepaalde zaken moet in
terpreteren, bijvoorbeeld bij een
bedrijfsopvolging. Uit onderzoek
onder onze ledenblijkt echter dat
de bereikbaarheid voor voorover
legecht is teruggelopen.Hetduurt
lang voordat je vervolgens helder
heid krijgt.’
‘Als de voorspelling van de

VHMFklopt en er verdwijnennog
meerbanenbijdeBelastingdienst,
hoef jegeenpessimist tezijnomje
hart vast te houden’, concludeert
Vennix.

OndernemersorganisatieMKB
Nederlandlaatwetendatdaargeen
problemen zijn gemeld door on
dernemers.Deorganisatiezegter
van uit te gaandat handhaving en
dienstverleningaanindividuelebe
drijvendoordeBelastingdienstop
orde zullenblijven.
De Bond voor Belastingbeta

lers stelt dat de toegankelijkheid
van de Belastingdienst voor par
ticulieren een punt van aandacht
is. Particulieren wenden zich tot
de Bond, omdat ze volgens eigen
zeggen onvoldoende hulp krijgen
vandedienst.Alshetpersoneelver
der krimpt, zal dewerkdrukbij de
afdeling ‘particulieren’verdertoe
nemen, aldusdebelangenclub.

Belastingmoraal in gevaar als fiscus verder krimpt

Bij de Belastingdienst dreigen twee keer zoveel banen te verdwijnen als beoogd. FOTO: PHILNIJHUIS/HH
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