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Dát doet fiscus weer niet!

AANGESLAGEN
PETER HEESEN

L euk om te horen dat het goed
gaat met de oma van Eline
Spros-Vierkant. 95 lentes is

ze inmiddels, maar nog steeds 
kwiek. En Elines zonen zijn geen 
luieriken. Ze hebben een bijbaan-
tje en laten hun handen dus 
wapperen. Aardje naar hun 
moertje. Overigens, zie ik dat 
goed? Ja, Eline heeft promotie 
gemaakt. Ze is bij de Belasting-
dienst geen directeur Interactie 
meer, maar directeur Particulie-
ren. Zij gaat over de 6,7 miljoen 
mensen die dit jaar aangifte 
inkomstenbelasting doen.
Onder wie haar oma en zonen. 

Nul fouten
Eline zal er integer mee omgaan, Eline zal er integer mee omgaan, 
daar ben ik van overtuigd. Waar-
om? Dat neem ik aan. Ik heb haar 
nooit ontmoet, laat staan gespro-
ken. Toch voelt ze als een goede 
bekende. De blondine spreekt mij – 
en de andere 6.699.999 particuliere
belastingplichtigen al jaren aan via 
haar persoonlijk dagboek op 
belastingdienst.nl. Ze wijst er 
vooral op dat de aangifte inkom-
stenbelasting 2017 vanaf 1 maart 
weer grotendeels vooraf is inge-
vuld, maar dat het zaak is om de 
gegevens vooral goed te controle-
ren. Zelfs Elines ondergeschikten 
zijn mensen en kunnen fouten 
maken. Ik heb weer de proef op de 
som genomen en ik moet Eline 
complimenteren: nul fouten in 
mijn aangifte. 

200 miljoen gegevens
Het is bijna onvoorstelbaar. Vorig 
200 miljoen gegevens
Het is bijna onvoorstelbaar. Vorig 
jaar verklapte Eline dat de fiscus 
200 miljoen gegevens van alle 
belastingplichtigen heeft verza-
meld. Dit jaar zijn er weer meer 
gegevens toegevoegd. Tot mijn 
grote verbazing weten de mensen 
van Eline zelfs wanneer ik ver-
huisd ben. Ik realiseerde me pas 
later dat ik me op een bepaalde 
datum had ingeschreven bij de 
nieuwe gemeente en dat ook die 

gegevens gekoppeld zijn. Ofschoon 
Eline beweert dat ze goed geluis-
terd heeft naar de gebruikers en 
de aangifte duidelijker en begrijpe-
lijker is geworden, vind ik dat nog 
verbetering mogelijk is. Van de 
administratieve verwerking van de 
verhuizing in de aangifte is soms 
geen chocola te maken. Pas na 
enkele keren nalezen is helder wat 
met een vraag bedoeld wordt, en 
soms zelfs dan nog niet. Ook de 
beantwoording van vragen over de 
oude en nieuwe hypotheek vergt 
opperste concentratie. Gelukkig 
verhuis je niet elk jaar. Alhoewel: 
een verhuizing betekent ook extra 
aftrekposten. Dit jaar kan ik een 
mooie bonus tegemoetzien. Een 
heerlijk gevoel, al realiseer ik me 
dat ik vorig jaar veel hogere kosten 
heb moeten maken. Die rationele 
gedachten verdring ik snel; ik heb 
geld tegoed van de Belasting-
dienst. Dank je wel, Eline.

Zo min mogelijk belasting
Toch heb ik nog een opmerking. De 
Zo min mogelijk belasting
Toch heb ik nog een opmerking. De 
Belastingdienst weet bijna alles. 
Met wie ik samenwoon, hoeveel ik 
verdien, wat ik aan hypotheek 
betaal, wat de WOZ-waarde van 
de woning is, hoeveel geld ik 
gespaard heb – maar één ding doet 
de fiscus dan weer niet: de aftrek-
posten verdelen. ‘U mag de 
bedragen zo verdelen dat u zo min 
mogelijk belasting betaalt’, meldt 
de aangifte. Maar de Belasting-
dienst weet natuurlijk veel beter 
dan wij wat de optimale verdeling 
is. Het lijkt haast alsof de beste 
verdeling (voor de belastingplichti-
ge) niet vooraf wordt ingevuld in 
de hoop dat daar niet voor gekozen 
wordt. Waardoor we misschien 
meer belasting betalen dan nodig. 
Ik verwacht, beste Eline, dat die 
nalatigheid wordt rechtgezet.
Tot volgend jaar. 

Met medewerking van fiscaal jurist Roel 
Wienen van RSM Accountants en 
Belastingadviseurs in Venlo. 


