
Toespraak staatssecretaris Menno Snel bij MKB Accountantsdag, 

12 december 2019  

Dames en heren,  

[Intro] 

• Wat mooi om vandaag bij jullie te zijn hier in Nieuwegein. Naast de 

Dag van de Ondernemer en de Dag van het MKB hebben we nu ook de 

Dag van de MKB-accountant en dat is wat mij betreft helemaal terecht. 

U zorgt immers dat MKB-ondernemers kunnen ondernemen. Als 

vertrouwensadviseur van de MKB’er enerzijds en als overlegpartner 

van de Belastingdienst anderzijds, bent u een onmisbare schakel in ons 

complexe stelsel van belastingen. Alle reden dus om u vandaag in het 

zonnetje te zetten.  

• Overigens bent u niet de enige. U moet deze dag, 12 december, wél 

delen. Het is vandaag namelijk ook de dag van de 

Vrachtwagenchauffeur, de internationale dag voor neutraliteit en de 

dag van de gezondheidszorg voor iedereen. Gelukkig zijn dat partners 

en thema’s waar u zich absoluut niet voor hoeft te schamen.  

[Belang MKB voor NL/staat van het MKB] 

• De dag van de MKB-accountant: wiens feest vieren we dan eigenlijk? U 

bent alomtegenwoordig in het leven van de MKB’ er. Maar liefst 75 % 

van de MKB’ers maakt namelijk gebruik van een fiscaal dienstverlener. 

In de relatie met de Belastingdienst bent u dus van groot belang.  

• Hoe gaat het anno 2019 met uw klanten, met het midden- en 

kleinbedrijf? Laat me een paar cijfers met u doornemen. Nederland telt 

op dit moment zo’n 2,2 miljoen MKB-bedrijven, en het afgelopen jaar 

zijn er 100.000 bijgekomen. Ook de werkgelegenheid, toegevoegde 

waarde en arbeidsproductiviteit zijn gegroeid. Kortom: het MKB staat 

er prachtig voor. En u weet, dat is niet alleen goed nieuws voor het 

MKB en voor uw klanten, het is goed nieuws voor ons allemaal. 



• Want wat moest Nederland zonder het MKB? Zonder de tuinbouwers, 

de schilders, de apothekers en de winkeliers? Niet alleen zouden we 

het land maar lastig draaiende kunnen houden, het MKB is bovendien 

anno 2019 goed voor maar liefst 71% van de werkgelegenheid in 

Nederland en 62% van de toegevoegde waarde. En tenslotte: de 80 

miljard euro aan belastingopbrengsten vanuit het MKB  leveren een 

belangrijke bijdrage aan de bekostiging van belangrijke voorzieningen 

in dit land, zoals de zorg, het onderwijs en de wegen.  

[maatregelen stimulering MKB]  

• Ik heb begrepen dat u vandaag benieuwd bent naar het antwoord op 

de vraag wat wij als kabinet eigenlijk doen voor het MKB. En ook naar 

de vraag of we niet juist onevenredig veel doen voor het grote 

bedrijfsleven. Dat laatste hebben we natuurlijk veelvuldig gehoord in 

de discussie rondom de dividendbelasting. Sinds die afschaffing van de 

baan is, hoor ik eerlijk gezegd vaak het tegenovergestelde: dit kabinet 

zou juist op de anti-multinational-tour zijn. De waarheid ligt natuurlijk 

in het midden. We willen enerzijds een goed vestigingsklimaat bieden, 

waarin het prettig ondernemen is. Maar anderzijds willen we 

voorkomen dat organisaties zich hier vestigen om misbruik te maken 

van onze belastingmaatregelen. Dat is een oefening in evenwicht.  

• En bij dat stimuleren van ondernemerschap is ons vizier natuurlijk 

verre van alleen gericht op de grote bedrijven. Dat zou heel 

onverstandig zijn. Dit kabinet heeft de belangen van het MKB scherp 

voor ogen. Een veelzeggend feit om dat te illustreren: aan het begin 

van deze eeuw betaalden ondernemers 35 % vennootschapsbelasting. 

Straks is dat nog maar 15 %. 

• Daarnaast is er een hele rij van kleinere maatregelen waarmee wij het 

ondernemerschap van het midden- en kleinbedrijf stimuleren. Denk 

bijvoorbeeld aan de invulling van de extra 100 miljoen euro uit het 

augustuspakket, waar we na uitgebreid overleg met het bedrijfsleven, 

werkgevers, intermediairs en brancheorganisaties hebben besloten. 



Het gaat onder andere om verruiming van de vrije ruimte in de 

werkkostenregeling en vrijstelling van de verklaring omtrent het 

gedrag.  

• Tenslotte was er vanuit het bedrijfsleven veel kritiek op de verhoging 

van het lage btw-tarief. Een maatregel uit het regeerakkoord waardoor 

de lasten op arbeid konden dalen. Ik ben benieuwd naar de huidige 

ervaringen. Ik krijg persoonlijk weinig negatieve berichten. 

  

[aangifteproces] 

• Dames en heren, in de communicatie over wat wij doen voor het MKB 

en in het proces van aangifte hebben we u nodig. Ons gezamenlijke 

belang is een tijdige en juiste aangifte. Het goede nieuws is: 94,7% 

van de MKB’ ers doet op tijd aangifte en 96,9% betaalt op tijd. Dat is 

een mooie basis. Complimenten!  

• Onze strategie is erop gericht om fouten in de aangifte zoveel mogelijk 

te voorkomen, het bedrijven makkelijk te maken goed aangifte te doen 

en de mate en intensiteit van het toezicht af te stemmen op het 

gedrag. Tenslotte zijn we natuurlijk scherp op bedrijven die 

regelgeving bewust niet naleven of die frauderen.  

• Daarbij is het contact met u als fiscaal dienstverlener cruciaal. In 2020 

krijgen uw klanten te maken met nieuwe onderwerpen, zoals het BTW-

ID nummer, de Kleine Ondernemersregeling en de premiedifferentatie 

voor de WW-premies. Bij de communicatie over deze veranderingen 

bent u onmisbaar. We zetten daarom fora in, organiseren 

intermediairdagen en expertsessies. Alles om u op onze beurt van de 

juiste informatie te kunnen voorzien.  

• Een project voor de langere termijn waar we nu naar kijken is de 

administratie die voorafgaat aan de belastingaangifte. Die aangifte 

komt nu helemaal aan het eind van lang proces, dat begint met 

vastleggen van de inkoop en verkoop en eindigt met jaarrekeningen en 

de aangifte. Door samen met u als fiscaal dienstverlener, maar ook 



met ondernemers, banken, de Kamer van Koophandel en andere 

betrokkenen duidelijker afspraken te maken over normen en 

standaarden zorgen we dat het proces vanaf het begin goed verloopt 

en voorkomen we fouten. Dat is een gemeenschappelijk belang, waarin 

we graag samen met u optrekken. Wordt dus vervolgd!  

[horizontaal toezicht]  

• Een ander belangrijk onderdeel voor de relatie tussen u als fiscaal 

dienstverlener en de Belastingdienst is de verdere ontwikkeling van het 

horizontaal toezicht. Het gemak van één aanspreekpunt, snellere 

zekerheid en toezicht op maat, spreekt aan. En het goede nieuws is 

dat de MKB-aangiften die zijn ingediend onder horizontaal toezicht 

gemiddeld van betere kwaliteit zijn dan de overige aangiften!   

• Tegelijkertijd zijn er bij een nieuw initiatief natuurlijk altijd 

kinderziektes en zaken die beter kunnen. Daarom gaan we het 

komende jaar – onder andere na uitgebreid overleg met partners zoals 

u - een aantal veranderingen doorvoeren.  

• Zo gaan we meer gevolgen verbinden aan de diepgang van het werk 

dat de fiscaal dienstverlener verricht om tot een aanvaardbare aangifte 

te komen. Dat doen we door meer te differentiëren bij deelnemers van 

horizontaal toezicht. De mate waarin u werkzaamheden voor uw klant 

verricht, heeft natuurlijk invloed op de kwaliteit van de aangifte. 

Daarom zullen we drie niveaus onderscheiden die de vorm van toezicht 

zullen bepalen.  

• Verder willen we het proces van het vooroverleg verbeteren en we 

gaan duidelijker maken wat de gevolgen zijn als een van de partijen 

niet voldoet aan de verwachtingen van het horizontaal toezicht. 

Bottomline is eigenlijk: we gaan de spelregels duidelijker vaststellen en 

vastleggen.  

• En nog een voor u belangrijke wijziging: doordat de spelregels van 

Horizontaal Toezicht ook voor grote ondernemingen wijzigen, geldt dat 



een deel van de kleinere grote ondernemingen straks alleen nog kan 

deelnemen via de fiscaal dienstverleners. 

• Het horizontaal toezicht is en blijft bedoeld voor ondernemingen en 

fiscaal dienstverleners die transparantie hoog in het vaandel hebben, 

bereid zijn te investeren in hun administratieve organisatie en in de 

relatie met de Belastingdienst. Daarbij hoort de verwachting dat zij 

kwaliteit nastreven en leveren. Van de Belastingdienst mag andersom 

natuurlijk hetzelfde worden verwacht. Met de verdere ontwikkeling van 

het Horizontaal Toezicht willen we daarom duidelijker zijn over de 

werking, zorgen voor meer transparantie en de verantwoording 

verbeteren.  

[vooruitblik MKB: digitalisering en Brexit]  

• Komend jaar zijn er wat mij betreft nog een aantal zaken van belang 

voor het MKB en daarmee voor u als fiscaal dienstverlener. Want het 

MKB heeft tijdens de crisisjaren laten zien over grote flexibiliteit te 

beschikken. Maar ook deze tijd blijft er om vragen niet stil te zitten, of 

enkel verder te gaan op het gekozen pad. De huidige wereld waarin de 

ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen vraagt om voortdurend 

inspringen op het gebied van technologie, van innovatie, van 

digitalisering en van duurzaamheid. 

• Dan is er nog iets anders. Want 12 december 2019 is ook om andere 

redenen een bijzondere dag. De Britse kiezer gaat vandaag naar de 

stembus: een nieuw spannend hoofdstuk in een ogenschijnlijk oneindig 

verhaal. En ook daarna zullen nog vele interessante episodes volgen. 

Maar wat zich afspeelt aan de overkant van de Noordzee is geen soap, 

het is echt, en het gaat ook over ons.  Dat er wat gaat veranderen in 

onze relatie met het VK, staat als een paal boven water. 

• Die veranderingen hebben impact op bedrijven en op de douane, 

bijvoorbeeld omdat er invoertarieven en grenscontroles komen. Het is 

belangrijk om goed in kaart te brengen op welke manier de handel van 

onze Nederlandse bedrijven met het VK verweven is. Uw klanten 



hebben zich daar hopelijk al op voorbereid, en als dat niet zo is 

moeten ze er vandaag mee beginnen. Dat is niet alleen een kwestie 

van lastige administratie, of gedoe. Het is ook een mogelijkheid. Als 

wij het net iets beter regelen dan de landen om ons heen, kan de 

business groeien.  

[slot]  

• Dames en heren, beste MKB-accountants,  

Vandaag is een feestelijke dag. Maar het is ook een dag om na te 

denken over de uitdagingen voor het MKB in de 21ste eeuw. Over hoe 

we ons MKB zo bloeiend en succesvol houden.  

• Graag dank ik u voor de belangrijke rol die u hierbij speelt als 

vertrouwensadviseur van ons midden- en kleinbedrijf. Voor uw positie 

als intermediair tussen de Belastingdienst en het MKB. En voor uw 

constructieve houding in het meedenken over de belastingen.  

• Uw voeding vanuit de praktijk over de werking van de fiscale 

regelgeving én over het aangifteproces is heel belangrijk en zeer 

welkom. U weet het beste waar de knelpunten zitten en wat in theorie 

werkzaam lijkt, maar waar in werkelijkheid toch wat haken en ogen 

aan zitten. En ongetwijfeld kunnen we straks in de vragenronde 

doorpraten over waar het goed gaat en waar het beter kan. Samen 

zetten we ons zo in voor een zo soepel, duidelijk en transparant 

mogelijk proces naar een juiste aangifte. Dank u wel.  

 

 


