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Wat is de relatie tussen tax technology 
en het adviseurschap? 
‘Als belastingadviseur heb je een plicht om 
je klanten op de hoogte te brengen van ver-
anderingen. Wij zijn de expert. Tax techno-
logy helpt je om data te verzamelen en te 
analyseren en op die manier sneller naar je 
klanten terug te kunnen koppelen. Zo zeg ik 
tegen mijn klanten altijd: “Ga niet googlen, 
maar bel mij als je vragen hebt. De informa-
tie die je via Google vindt klopt vaak niet 
(helemaal) en ik heb ervoor gestudeerd en 
houd mijn kennis actueel door middel van 
vakstudie”. Maar het liefste bel ik klanten 
dus zelf op wanneer ik belangrijke informa-
tie tegenkom. En naar mijn mening zou elke 
adviseur dit moeten doen.

Zo heb ik een keer een cursus van Chris 
Dijkstra gevolgd, die op een gegeven 
moment iets zei waar ik niet van op de 
hoogte was. Ik wist echter wel dat enkele 
klanten met zo’n situatie te maken hadden, 
dus ik heb de eerste klant hierover nog op 
de terugweg naar huis gebeld. De volgen-
de dag volgde ik nog meer klanten op. 
Ik besprak dit ook met collega’s en vroeg of 
zij ook contact met hun klanten hadden 
gezocht. Toen kreeg ik als antwoord: nee, 
die bellen wel wanneer ze er tegenaan 
lopen en dan help ik ze verder. Precies die 
houding moet veranderen. Niet alleen is 
het lui, het kost je ook geld en de klantte-
vredenheid wordt minder als je passief 

blijft. Ik bel mijn klanten sowieso eens per 
kwartaal, gewoon om in contact te blijven. 
Sommigen spreek ik tussendoor ook, maar 
door het in te plannen, vergeet ik niemand.’ 

Hoe ben jij zo betrokken geraakt bij 
het thema tax technology?
‘Om meerdere redenen. Ten eerste vind ik 
vernieuwing ontzettend leuk. Ik omarm 
verandering, zowel op persoonlijk vlak als 
in het bedrijfsleven. Daarnaast ben ik van 
mening dat je geen business overhoudt 
wanneer je niet meeverandert. Je moet bij-
blijven en tax technology helpt mij daarbij. 
Als laatste draait het heel simpelweg om 
geld. Met behulp van technologie kan ik 
veel processen en systemen aan elkaar 

knopen, waardoor de doorlooptijd per 
casus wordt verkort. Dat betekent dat ik 
uiteindelijk tijd overhoud om weer nieuwe 
klanten te helpen. Zo heb ik per fte veel 
meer klanten dan gemiddeld, en die kan ik 
allemaal ondersteunen omdat ik technolo-
gie heel praktisch benut.’

Tax technology is niet voor iedereen 
van belang. Eens of oneens?
‘Dat vind ik echt de grootste nonsens die er 
is. Of je nu bij een groot of klein kantoor 
werkt, je bent een belastingadviseur die 
zijn of haar vak verstaat. Dat betekent dat je 
signalen oppakt vanuit de vakstudie en 
daar actie op onderneemt. Doe je niks met 

technologie, dan signaleer je veranderingen 
veel later dan anderen, zijn jouw klanten 
veel later (en misschien wel te laat) geïnfor-
meerd en verlies je ze misschien wel. 
Stel, we nemen het ledenbestand van het 
RB, met 6.500 leden, en zeggen daarvan 
dat slechts 20 procent iets met tax techno-
logy hoeft te doen. Die 20 procent zorgt er 
uiteindelijk voor dat de rest van de kanto-
ren geen werk meer heeft. Want als zij de 
enige zijn die vroegtijdig signaleren en 
informeren, gaan zij er uiteindelijk met alle 
klanten vandoor. En door het efficiënt 
inzetten van tax technology en het koppe-
len van systemen en processen, kunnen ze 
het bedienen van zoveel extra klanten nog 
realiseren ook. 
Dan is er het argument geld. Bij mij was 
geld een argument om te investeren in het 
onderwerp, maar voor kantoren met een 
klein budget kan het juist een reden zijn 
om dat niet te doen. Echter, een tevreden 
klant levert veel meer op dan de uitgaven 
die je in eerste instantie voor een oplei-
ding doet. Uiteindelijk leveren tevreden 
klanten je vaak nog meer klanten op. Zo 
heb ik nog nooit geadverteerd, maar word 
ik wel goed gevonden. Aan de ene kant is 
dat mijn onderscheidende werkwijze, 
waarin ik veel gebruik maak van technolo-
gie. Aan de andere kant is dat de positieve 
ervaring van mijn klanten. En tussendoor 
deel ik ook nog kennis, gewoon gratis, via 
blogs en artikelen. Het grappige effect is 
dat velen denken dat ik op een groot kan-
toor werk, terwijl ik een zelfstandig belas-
tingadviseur ben die samen met zijn twee 
dochters werkt.’

Wat vind je van de programma’s die wij 
aanbieden rond tax technology?
‘Ik vind het initiatief echt super. Wat ik in 
de invulling nog een beetje mis is de prak-
tische kant. Voor velen is het, wat ook al 
terug te lezen is op het discussieforum, 
niet interessant om de complete techniek 
achter de schermen te kennen en te 
begrijpen. Wat we wél willen weten is hoe 
die technologie vertaald kan worden bin-
nen de belastingpraktijk. En hoe wij deze 

Het belang van tax technology
Ron Meijer is zelfstandig belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag B.V. en zeer 
actief op het gebied van tax technology. Hij komt regelmatig in beeld met 
blogs over dit onderwerp, of wordt als spreker uitgenodigd. Wij gingen met 
hem in gesprek over het belang van tax technology.

‘Je kunt tax technology zo groot of klein 
inzetten als je wil. Hoe dan ook kun  

je er niet omheen.’ 
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dus kunnen inzetten in onze eigen praktijk. 
Die vertaalslag kan beter.
Mijn tip is dus: neem ons bij de hand en 
help hen die ondernemerschap in hun 
genen hebben. Dat daar een prijskaartje 
aan hangt, is begrijpelijk. Ik weet dat het 
een punt van discussie is, maar technisch 
gezien betaalt je klant voor jouw educatie. 
In jouw klanttarief zit namelijk de garantie 
dat je advies aansluit op de laatste wijzi-
gingen en ontwikkelingen. En als je zo 
denkt, dan zijn de onderwijsprijzen heel 
goed te verantwoorden binnen je eigen 
onderneming.’

Wat is het gevolg als je niet meegaat 
met tax technology?
‘Dan verlies je je bestaansrecht als belas-
tingadviseur of kantoor. We praten al jaren 
over de mogelijkheid van tax technology 
en de overname van digitalisering binnen 

de aangiftepraktijk. Het kan technisch 
gezien allang, maar binnen de politiek is 
dit nog een discussie en dat is ook de 
reden dat het nog niet breed is doorge-
voerd. Je kunt tax technology zo groot of 
klein inzetten als je wil. Het begint met het 
opzetten van dossiers, het automatisch 
inlezen van data, het koppelen van diverse 
programma’s of software, etc. Hoe dan ook 
kun je er niet omheen.
Mijn advies: Omarm deze veranderingen. 
Ga niet lopen muggenziften over wanneer 
de aangiftepraktijk passé is en wanneer 
digitalisering die enorme slag gaat maken. 
Accepteer dat er een punt komt waarop 
dat zo is en bereid je hierop voor. Doe je 
dat niet, dan loopt je het risico dat je 
bedrijf over een tijdje niks meer waard is.’ 

Hoe kunnen we hier als RB in helpen?
‘Als leden onderling zouden we elkaar al 

veel meer moeten helpen om pakketten 
aan elkaar te knopen, om kennis op dit 
onderwerp te delen. Ik heb bijvoorbeeld 
jaren gezocht naar een goede checklist bij 
aangiftesoftware. Per toeval kwam ik 
erachter dat ik in Pandadoc een formulier 
kan opzetten, waarmee ik nu heel prettig 
werk. Dat document heb ik ook gedeeld 
via mijn kanalen, zodat ook anderen daar 
profijt van kunnen hebben. Ik zou willen 
dat iedereen dat doet. 
Het RB kan helpen door bijvoorbeeld een 
community rond dit onderwerp op te zet-
ten, net zoals ze dat nu voor vrouwen in de 
fiscaliteit doen. Een plek waar we onder-
ling kunnen sparren en informatie delen. 
We mogen trots zijn op het vak van de 
belastingadviseur en zouden samen moe-
ten werken om het zo goed en zo lang 
mogelijk in stand te houden, ook als dat in 
een nieuwe vorm is.’ 

Door het heel praktisch benutten van technologie kan Ron Meijer meer klanten ondersteunen. 


