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Sturende belastingheffing zinvol?
-

‘Ik doe onderzoek bij de HAN University of Applied Sciences naar de rol die fiscaal en financieel adviseurs spelen bij
de verduurzaming van het mkb. De duurzaamheidstransitie
heeft enorme gevolgen voor de advieswereld. Studenten bij de
Hogeschool worden opgeleid tot het vak van fiscaal adviseur.
Daarbij is het belangrijk dat ze inzien dat duurzaamheid een
belangrijk gegeven zal zijn in de komende jaren.’
Wat zijn de eerste bevindingen?
‘We zijn nu een jaar bezig met het lectoraat en onderzoek vanuit
de Hogeschool naar duurzaamheid en de adviespraktijk. De eerste vraag die we onszelf hebben gesteld: hoe leeft het onderwerp
‘duurzaamheid’ bij de belastingadviseur? We hebben studenten
onderzoek laten doen om te kijken hoe kantoren bezig zijn met
duurzaamheid. Hoe kijken ze tegen het onderwerp aan en wat
merken ze in de praktijk van het thema? Het is een oriënterend
onderzoek. We hebben dat laten doen door twee studenten die
echt voor het vak van belastingadviseur opgeleid worden en
een student bedrijfskunde. Centraal voor deze studenten was
de opdracht om te proberen te achterhalen wat het potentieel is
voor het businessmodel van de belastingadviseur. De bevindingen waren dat de onderzochte kantoren en adviseurs aangeven
dat duurzaamheid een belangrijk thema is en belangrijk gaat
worden, maar men vindt het lastig om de slag te maken ermee
te gaan werken. Er is veel onduidelijkheid over het instrumentarium dat voor handen is. Dat is ook terug te vinden bij de klant
van de adviseur. We zien dat veel mkb-ondernemers het lastig
vinden. Ze zijn bezig met de waan van de dag en er liggen nog
best wel wat drempels. Ze voelen de urgentie, maar hoe ze het ‘t
beste kunnen aanpakken, zien ze niet. Men hikt er tegenaan. Je
ziet overigens wel een wisselend beeld. Kantoren die volop in de
landbouw adviseren, zijn veel meer met duurzaamheid bezig dan
kantoren die in de horeca of in de dienstverlening zitten.’
Wat is ‘duurzaamheid’?
‘Er lopen allerlei verschillende definities door elkaar over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij
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hanteren zelf de VN-definitie uit 1987, waarbij datgene wat wij
in deze generatie doen om in onze behoeftes te voorzien geen
negatieve impact mag hebben op hoe de volgende generaties
in hun behoeften willen voorzien. Als ik het heel simpel zou
verwoorden dan zeg ik dat duurzaamheid voor ons is dat wat
wij hier doen met ons leven, onze bedrijfsvoering en ondernemerschap geen nadelige gevolgen moet hebben voor volgende
generaties, noch sociaal, noch ecologisch, noch economisch.’
Loop je niet het gevaar dat belastingadviseurs zich alleen
op fiscale maatregelen richten?
‘In eerste instantie wel. Er zijn natuurlijk een aantal fiscale
maatregelen. De directe maatregelen zijn bekend, zoals bijvoorbeeld de milieu-aftrek. Maar er zijn ook indirecte. En we zien
ook dat belastingadviseurs hun werk aan het verbreden zijn. Zo
wordt er in een aantal gevallen ook al gekeken naar subsidies
of naar financieringen. Naar andere instrumenten dus, maar
de focus ligt wel op het fiscale. We verwachten overigens ook
dat het fiscale instrumentarium de komende jaren zal worden
uitgebreid. We hebben als Nederland (en de rest van de internationale gemeenschap trouwens ook) enorm ambitieuze doelen
gesteld aan verduurzaming. Er zullen wat tandjes bij moeten en
we weten dat het fiscale instrument één van de meest krachtige
middelen is om die verandering teweeg te brengen.’
Wat verwacht u dan?
‘Ik denk dat er meer fiscale stimuleringsmaatregelen zullen komen, zoals bijvoorbeeld voor isolatie, mobiliteit en warmtepompen. De grootste beweging waarover wordt gesproken, en waar
we zelf onderzoek naar aan het doen zijn, is de verschuiving van
belasting op arbeid naar belasting op vervuiling. Daar is de grootste winst te behalen. Er wordt al beleid op voorbereid. We zien de
eerste uitingen al zoals statiegeld op blikjes. En, in wat groter verband, het belasten van CO2-uitstoot, of van kerosine. De ‘taxshift’,
de verschuiving van het belastingstelsel, is een enorme operatie.
Ik verwacht dat het die kant op gaat en dat betekent voor de belastingadviseur een hele belangrijke ontwikkeling.’
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Áls je veel meer ‘sturende’ belastingheffing krijgt, hoe
houd je de overheidsfinanciën dan nog betaalbaar als
deze sturing succesvol is?
‘De wetenschap is daar nog niet eensluidend over. Doordat je
de belasting op arbeid verlaagt, versterk je de concurrentiepositie en kun je op een sociaal verantwoorde manier economische groei realiseren. Via die weg zou je een deel van wat
je aan belastingopbrengsten verliest, naarmate die afnemen
omdat er minder vervuild wordt, kunnen compenseren. Dat
noemen ze de dubbele dividendval van de taxshift. De bewijsvoering gaat twee kanten op. We weten het gewoonweg niet.
De simpele constatering lijkt duidelijk: als dergelijke belastingheffing effectief is, leidt dit tot minder belastinginkomsten.
Aan de andere kant kun je ook stellen dat als het je echt lukt de
vervuiling groots aan te pakken, er minder schade is voor de
samenleving en economie en zijn er dus minder belastingopbrengsten nodig voor de bestrijding ervan.’
Sturen van beleid kan als ‘straf’ via belastingheffing of
als ‘beloning’ via subsidie. Hoe kijkt u daar tegenaan?
‘Je maakt het ingewikkeld, met allerlei subsidies en toeslagen.
De doorsnee belastingadviseur zal zeggen “subsidie is geen
fiscaal instrument, dus past niet bij mijn werkzaamheden”. Als
je echt de klant wilt adviseren, zul je subsidies in je adviespraktijk mee moeten nemen. Zelf of in samenwerking met een
subsidiedeskundige. Het sturen van beleid via de fiscaliteit
vraagt wel om een integrale aanpak en niet om de invoering
van een paar losstaande maatregelen.’
Wat betekent dit voor het businessmodel voor de belastingadviseur?
‘We zien dat het businessmodel van de belastingadviseur onder
druk staat door de toenemende digitalisering. Puur alleen de
aangifte doen wordt minder. Een deel van de werkzaamheden
wordt weggeautomatiseerd, dus zul je naar aanpalende taken
moeten gaan uitwijken. Heel veel belastingadviseurs willen
ook wel de brede adviesrol, de centrale rol in de advisering van
de klant. Dat betekent dat je ook subsidies, financieringen en
andere financiële vraagstukken in je advisering moet meenemen. Daarom is het raadzaam, in het licht van een groter aantal
subsidiemogelijkheden en toenemende regelgeving bij financieringen en het duurzame karakter daarvan, je als belastingadviseur daar nu al in te verdiepen. Wat we verder zien is de vraag
van belastingadviseurs of ze zich nu moeten omscholen tot een
adviseur die overal verstand van heeft. Dat zou kunnen, maar
dat is een enorme taak. Wat je ziet in de markt is dat met name
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kantoren met een beetje omvang hun netwerk vergroten. Die
gaan samenwerken met verduurzamingsspecialisten, subsidieexperts en financieringsspecialisten. Daarmee proberen zij de
spin in het web te worden voor de mkb’er.’
Wat vindt u van die netwerkontwikkeling?
‘Ik vind dat een goede ontwikkeling. De kracht van een belastingadviseur zit voor een groot deel in zijn fiscale kennis.
Je moet voorkomen dat je als fiscalist ook een beetje verstand
van dit en een beetje verstand van dat krijgt met als mogelijk
gevaar dat je kernkennis achteruit gaat. Voorkom om ‘stuck in
the middle’ te raken. Ik vind het een krachtig model als ieder
zijn specialisme koestert. Denk aan een gezondheidscentrum
waar een huisarts in zit, maar ook een apotheek en een tandarts. Ieder zijn eigen specialisme. Samen kun je de klant goed
bedienen. Daarom wil ik aantekenen dat het qua fiscaliteit echt
nog wel wat complexer gaat worden de komende tijd. Als die
taxshift doorzet en we gaan het fiscale instrument steeds meer
gebruiken om maatschappelijke vraagstukken op te pakken,
dan is er veel behoefte aan echt fiscaal specialisme. Die kennis
op het fiscale domein moet goed geborgd blijven.’
En dan naar uw eigen onderzoek, de financieel advieswereld.
‘Dan kijk ik met name naar de impact van regelgeving, provisietransparantie, zorgplicht en dat soort vraagstukken. Ik houd
me met name bezig met de adviesmarkt, consumentenonderzoek naar de behoefte aan advies en de waarde van advies.
En de ontwikkeling van het businessmodel van financieel
adviseurs. En hoe financieel adviseurs het beste over financiele risico’s kunnen communiceren.’
Hoe ziet u de relatie fiscaal adviseur en financieel adviseur?
‘Wat ze allemaal willen, is duidelijk: ze willen de vertrouwenspersoon van de mkb’er zijn. Daar zit een spanningsveld. De
accountant heeft het voordeel dat hij over de jaarcijfers praat
met de ondernemer en ik maak het even heel zwart/wit: veel
accountants zijn gespecialiseerd in het terugkijken, terwijl de
ondernemer juist behoefte heeft aan vooruitkijken. Dat vraagt
een aanpassing. Accountants worden zo opgeslokt door hun
dagelijkse activiteiten dat ze geen oog hebben voor die bredere
adviesrol. Toch heeft de mkb’er behoefte aan bredere hulp. Dat
geldt voor de financieel adviseur ook. Die is vaker wat breder
met de klant bezig; financiering, verzekering, risicomanagement. De vraag is wie die rol oppakt. Wat je ziet is dat er vormen
van samenwerking zijn, waarbij elkaar klanten worden toegeschoven. Ik verwacht dat fiscaal en financieel adviseurs veel
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meer naar elkaar toe gaan trekken en juist de samenwerking
opzoeken. De financieel adviseur heeft overigens nog wel meer
een uitdaging dan de belastingadviseur of de accountant. De
accountant zit met de jaarrekening. Dat is een verplicht deel.
De belastingadviseur heeft alles te maken met de aangifte.
Daar zitten gegarandeerde werkzaamheden bij. De financieel
adviseur voelt ook wel de druk van wegvallende omzet. Steeds
meer ondernemers sluiten hun verzekeringen online zonder
adviseur. De financieel adviseur die de slag heeft gemaakt naar
risico-adviseur zit volop in het werk. Maar de adviseur die alleen
nog maar verzekeringen sluit, heeft het moeilijk. Er is geen of
nauwelijks toegevoegde waarde in alleen productadvies. De
digitalisering gaat onverminderd door, daarom zullen adviseurs
meervoudige waarde voor hun klanten moeten creëren.’
Wat zijn de trends in het mkb voor wat betreft adviesvragen?
‘In ons onderzoek komt heel duidelijk naar voren dat veel
ondernemers geleefd worden door de waan van de dag. Een
deel van de ondernemers is bezig met innoveren, toekomst
en strategie, maar de meeste ondernemers zijn bezig met
overleven. Een thema als duurzaamheid is iets voor overmorgen. Daar ligt overigens wel de kans voor de adviseur: om de
ondernemer ervan bewust te maken dat er ook een morgen is.
Dat duurzaamheid noodzakelijk is om als ondernemer in de
toekomst relevant te blijven.’
Wat heeft u in uw onderzoek het meest verrast?
‘Als ik in een zaal spreek en ik vraag mensen op te staan als ze
duurzaamheid belangrijk vinden, dan staat iedereen op. Het is
natuurlijk ook sociaal wenselijk om dat te vinden. Wat mij dan
verrast, is dat ‘duurzaam’ dan nog een beetje blijft hangen op
het niveau van zonnepanelen of we planten een paar bomen en
dan hebben we het over duurzaamheid. Terwijl duurzaamheid
gaat over gezondheid, financiële gelijkheid, sociale leefomgeving, brede welvaart en milieu. Dat duurzaamheid alleen met
milieu te maken zou hebben, is een idee dat nog veel voorkomt
en mij op de een of andere manier toch blijft verrassen. Hoe kan
dat? Het blijft hangen op dat milieudeel en dat vinden fiscaal en
financieel adviseurs lastig, want ze zijn geen milieuadviseur. De
uitdaging voor de sector is dat duurzaamheid verder gaat dan
alleen zonnepanelen. Je kunt in je advisering het verschil maken in het sociale domein, dus bijvoorbeeld financiële zelfredzaamheid en inkomensgelijkheid.’
Nu zijn de fiscale maatregelen vooral gericht op milieu.
Hoe ziet u dat in het licht van het voorgaande?
‘Dat klopt, maar we zien ook andere aspecten. Door kabinetsbeleid is de inkomensongelijkheid niet toegenomen. We hebben internationaal afspraken gemaakt over armoedebestrijding, het kansrijker maken van de kansarmen, de behandeling
van de verschillende genders en het nivelleren van inkomens.
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In mijn beleving is daar wel consensus over, maar het klopt dat
fiscale maatregelen nu nog vooral zien op milieuaspecten.’
Is het fiscale instrument nodig voor verandering?
‘Het mooiste voorbeeld van recente datum is de elektrische
auto. Om gedrag te beïnvloeden, is fiscaliteit enorm effectief.
In het kader van duurzaamheid hebben we te maken met
een gedragsvraagstuk: hoe kun je het gedrag van mensen en
bedrijven veranderen naar een duurzamere wereld? Dan heb
je fiscale prikkels nodig.’
Waar hoopt u dat we over tien jaar staan?
‘Ik was onlangs op een heidesessie met adviseurs. Duurzaamheid is een van de top 3-thema’s de komende tien, twintig, dertig
jaar. Dat is een beetje mijn zendingswerk. Ik geef hen dat graag
mee. We weten nog niet precies wat het allemaal exact inhoudt
voor het vak van belastingadviseur, daarom doen we ook zoveel
onderzoek. Zodat we inzicht krijgen en dat kunnen delen. Wat
ik heel belangrijk vind, is dat het besef er is dat we praten over
onderzoek in ontwikkeling: we hebben de antwoorden nog niet,
maar we zijn er wel naar op zoek. Mijn wens is dat adviseurs
zich over tien jaar niet meer afvragen wat ze moeten doen met
duurzaamheid, maar dat het een integraal onderdeel is van hun
dienstverlening. En ik hoop dat ze meer als adviseur worden
gezien dan als ‘mannetje of vrouwtje van de belastingen’.
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