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In mijn vakgebied wordt duurzaamheid weleens aangezien 
voor vereenvoudiging. Door het simplificeren en digitalise-
ren van administratieve- en belastingregels zouden we ons 
tijd en geld besparen. Spreuken als: ‘Leuker kunnen we het 
u niet  maken, wel makkelijker,’ vliegen ons om de oren. In 
de praktijk weten wij ons echter omringt door een steeds 
nauwer sluitend web aan regels, aanpassingen en systemen 
die in de eerste plaats tot verwarring leiden en in de laatste 
plaats tot de beoogde efficiëntie. We raken het spoor steeds 
verder bijster. 

 Ik pleIt voor 
 duurzame regelgevIng!

Ook vanuit de politiek wordt er nogal eens wat gesleuteld 
aan ons belastingbeleid. Ikzelf maak dit nu al vijfentwin-
tig jaar mee. Het valt me soms zwaar om te wennen aan 
de willekeur waarmee onze heren in Den Haag er nieuwe 
aanpassingen doorheen duwen. Met de versplintering van 
de politieke partijen, versplintert ook onze regelgeving. 

Leuker kunnen 
we het niet  
maken…
duurzamer 
ook niet
duurzaamheid is hot. een beetje ondernemer 

kiest voor energiezuinige verlichting, groene 

energie en streeft naar een papierloos kantoor 

(‘paperless’ in goed nederlands) en dat is een 

geweldige ontwikkeling want we moeten aan  

de toekomst denken. maar hoe kan het toch, 

vraag ik u, dat in een tijd van sterk toenemende 

bewustwording, aan de duurzaamheid van  

onze (belasting)regels zo weinig aandacht  

wordt besteed?

Reageren? fsnelderwaard@accountantskoeleman.nl

Om de gewenste meerderheid te krijgen, voelt de directie 
van ons land zich blijkbaar genoodzaakt haar oren te laten 
hangen naar de individuele wensen van politieke partijen. 
Dat de heer Weekers zijn portefeuille moest teruggeven 
in de Bulgarenfraude is niet zijn schuld. Wel schuldig zijn 
de politieke partijen die hem hebben geslachtofferd. Die 
laatste hebben de onuitvoerbare regels van de toeslagenwet 
geïntroduceerd met als gevolg, eens te meer: chaos.

 helderheId, vIsIe 
 en contInuïteIt! 

In het kader van de verduurzaming van de belastingregels 
zou ik het volgende voor willen stellen: laten we stop-
pen met het veranderen ervan. Geen nieuwe regeltjes bij 
toeslagen, tegemoetkomingen of knip en plak werk bij 
tegenvallers. Nee helderheid, visie en continuïteit! Op basis 
van beleid kunnen we het geheel over een paar jaar nog 
eens kunnen herzien, desnoods aanpassen, maar dan waar 
het écht nodig is. Bijkomend voordeel, de omzet van BV 
Nederland is weer beter te plannen. Ik pleit voor een  
duurzaam belastingbeleid, u ook? 
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