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Belastingcontrole? 
So what!
De uitkomst van een belastingcontrole wordt bepaald door wat partijen kunnen 
bewijzen. De vraag hierbij is: wie bewijst en op welke manier.
Hiervoor gelden in principe twee regels:
•  Wie stelt die bewijst, echter de bewijslast kan verschuiven indien iemand de 

schijn tegen zich heeft.
•De partij die het beste in staat is het bewijs te leveren dient dat ook te doen.

Dit betekent dat de belastingdienst correcties dient te bewijzen. In het fiscale 
procesrecht geldt in zijn algemeenheid dat iets aannemelijk gemaakt dient te 
worden. Dit is een lichtere vorm van bewijs leveren. De zwaardere vorm is doen 
blijken. Hierbij dient overtuigend te worden aangetoond dat een stelling juist is.
Indien echter de administratie niet geheel juist wordt bijgehouden kan omkering 
van de bewijslast spelen. De inspecteur mag dan een correctie schatten. 
Belastingplichtige dient vervolgens overtuigend aan te tonen dat de schatting 
onjuist is. Belastingplichtige wordt hierdoor vrijwel in een onmogelijke positie 
gemanoeuvreerd. Het bekende voorbeeld is dat aanslagen worden opgelegd 
op basis van brutowinstpercentages. De inspecteur zal in z’n algemeenheid de 
aanslag ruim schatten en er zullen tevens boeten worden opgelegd.
Hoe kunnen correcties op basis van omkering van de bewijslast worden 
voorkomen of bestreden?
Houdt op een juiste wijze aantekening van de geldstromen, inclusief de 
privé-opnamen en controleer zichtbaar het werkelijke kassaldo met het 
boekhoudkundige saldo. Laat onderzoeken of de belastingdienst op rechtmatige 
gronden tot omkering van de bewijslast heeft besloten en of de schatting 
voldoet aan de regels die hiervoor gelden. 
Omkering van de bewijslast alleen kan plaatsvinden indien sprake is van ernstige 
gebreken met betrekking tot de administratieplicht. De aanslag mag geschat 
worden. De gevolgen zijn vergaand. Niet alleen wordt de bewijslastverdeling 
eenzijdig gelegd bij belastingplichtige maar daarnaast dient hij de betwisting 
overtuigend aan te tonen. De aanslagen met boeten zullen over het algemeen 
fors zijn. De regels van omkering van de bewijslast gelden niet voor de 
bestuurlijke boete. De inspecteur heeft te allen tijde de bewijslast ter bepaling 
van de mate van schuld bij het opleggen van een boete. Indien echter sprake is 
van een ondeugdelijke administratie of het niet doen van de vereiste aangifte zal 
deze motivering weinig problemen voor de belastingdienst opleveren. Voorkom 
problemen en indien de problemen al bestaan is goede begeleiding een 
noodzaak. Gelijk hebben is een, gelijk krijgen ligt in dit soort gevallen moeilijker.
Oomen fiscaal forensisch onderzoek en fiscaal advies. 
Mr. W. Oomen
www.wiloomen.nl

coLumnnIEuwS

Om horecapersoneel de fijne kneepjes van het vak voor de lekkerste en mooiste latte macchiato’s bij te brengen, reist Friesche Vlag met 
een tot espressobar omgebouwde truck door heel Nederland. Deze mobiele koffiebar bezoekt verschillende steden, waar het plaatselijke 
horecapersoneel de kans krijgt zich te laten inspireren en informeren door professionele barista’s. Deze inspiratietour duurt tot oktober 2011 en 
doet in totaal 24 plaatsen aan. Jaarlijks drinken we in Nederland bijna 3,5 kopjes koffie per dag, al dan niet aangevuld met melk. In navolging 
van het buitenland eisen de cappuccino’s en latte macchiato’s een steeds groter aandeel op. Met name de latte macchiato wint aan populariteit: 
in 2010 werden in Nederland buitenshuis 44 miljoen latte macchiato’s besteld, een verdubbeling ten opzichte van 2007. Het zijn vooral 

jongeren die de latte macchiato’s bestellen. Friesche Vlag is marktleider voor wat betreft de koffiespecialiteiten met 
melk in de Nederlandse horeca. Hoe krijg je drie verschillende laagjes in een 

latte macchiato? Hoe schenk je een figuurtje in 
een cappuccino? En wat is de beste 

melk om te gebruiken? Tijdens 
de inspiratietour zullen twee 
professionele barista’s van 
Friesche Vlag alle ins en 
outs op het gebied van latte 
macchiato prijsgeven.

Friesche Vlag brengt horecapersoneel koffiegeheimen bij

Maaslander Kaas heeft voor het eerst in haar bestaan meegedaan aan een internationale 
smaak- en kwaliteitscompetitie, georganiseerd door het ITQI. Maaslander won 
meteen twee Superior Taste Awards. Het ITQI is een onafhankelijke organisatie van 
chefs, sommeliers en drankexperts en richt zich volledig op het beoordelen van 
voedingsmiddelen en dranken van hogere smaak. Hierbij voert de culinaire vakjury 
blinde testen uit. Naast de smaak worden onder meer de reuk en de structuur van de 
kaas onder de loep genomen. Voor Maaslander Kaas was het meedoen een primeur. En 
het was meteen raak. Maaslander Belegen heeft drie sterren behaald en Maaslander Jong 
Belegen en Maaslander Jong Belegen 30+ behaalden beide twee sterren. De Superior 
Taste Award geldt als Michelinster voor de voedings- en drankenindustrie. Maaslander is 
een innovatief merk. Dat bleek onlangs weer met de introductie van een wereldprimeur: 
de Keepkantjes. Dankzij een ingenieuze Nederlandse uitvinding kan de korst van 
Maaslander voortaan in een handomdraai worden afgepeld met de vingers. Een mesje 
of kaasschaaf komt er niet meer aan te pas. Nooit eerder kon een kaaskorst zo makkelijk, 
hygiënisch, snel en veilig worden verwijderd. Maaslander is bekend vanwege haar pure 
smaak omdat de kaas minder zout bevat.   

Maaslander Kaas gloreert 
op internationaal 
prijzenfestival

Muur-
schildering 
door Johan 
van Oord
De Espressobar van Museum Boijmans Van 
Beuningen verwisselt deze zomer van gedaante. 
Dit is de tweede keer dat de Espressobar zijn 
muren beschikbaar stelt aan een kunstenaar. 
Voor deze gelegenheid heeft het museum de 
Rotterdamse kunstenaar Johan van Oord gevraagd 
om een nieuwe muurschildering te ontwerpen. 
Johan van Oord (1950) staat vooral bekend om 
zijn composities zonder sporen van emoties. Hij 
maakt geen landschappen of stillevens, maar 
abstracte bijna mathematische schilderijen. De 
titel van de nieuwe muurschildering ‘Venetiaans 
Rood’ verwijst naar de kleur waarin het werk is 
vervaardigd. De werkstijl van Johan van Oord is 
eerder te vergelijken met dat van een architect, 
timmerman of huisschilder dan met de werkstijl 
van een kunstschilder. Na het ontwerpen van 
een specifieke vorm schildert hij deze in met alle 
precisie en vakmanschap die bijvoorbeeld een 
goede huisschilder tot zijn beschikking heeft. Het 
is vakwerk in tegenstelling tot artistiek werk, met 
als enige wens om iets volmaakts te creëren. Twee 
jaar geleden werden de muren van de Espressobar 
voorzien van een muurschildering van het 
Rotterdams kunstenaarscollectief Antistrot.

De Horeca Opkoper heeft nu ook 
horeca- en projectmeubilair. 
In 2010 zijn wij naast de opkoop van Horeca Apparatuur ook begonnen met het opkopen van Horeca & Project meubilair, als gevolg van de grote 
vraag wordt nu de bestaande opslagcapaciteit dan ook nog verder uitgebreid met 250 m2.
Door de recessie is in de afgelopen jaren onverwacht het aanbod van complete horeca interieurs en keukenapparatuur snel gestegen.
De Horeca Opkoper heeft hierdoor een uitgebreid assortiment opgebouwd waaruit een keuze gemaakt kan worden. De gebruikte interieurs 
en apparatuur worden met succes afgenomen door startende ondernemers. Martijn de Ruiter begon in 2004 met zijn verhuurbedrijf van 
frituurwagens onder de naam “De Ruiter Wagenbouw”. Naast deze activiteiten heeft hij zijn werkterrein uitgebreid met de handel in horeca 
interieurs en apparatuur. De in- en verkoop strekt inmiddels verder dan de Nederlandse grens. Zowel gebruikte als nieuwe horeca interieurs en 
apparatuur is te vinden op de website;
www.dehorecaopkoper.nl.
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AKTIE
  

● Bestel op onze website 
● Gebruik kortingscode HVZ610 
● Profiteer direct van uw korting 
● Ontvang een gratis aansteker 
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Op alle                 kaarsen                          10% 
 korting 

Voordeligste overkappingen en terrasverwarmingen

www.gardenonline.nl
Tel.: 038-3373107

Mail: info@gardenonline.nl

Ook andere modellen en maten verkrijgbaar

Terrasoverkapping voor horeca
3M x 6M     €499,- incl. btw

Gardenonline


