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Was het formele recht voorheen een exotische uitwas van het belastingrecht waarmee een belasting-
adviseur zelden tot nooit te maken kreeg, thans is voldoende kennis van het formele belastingrecht 
een vereiste voor iedere belastingadviseur. Vragenbrieven die leiden tot informatiebeschikkingen, 
boeten, bezwaar- en beroepschriften en bewijsregels behoren immers tot de vele aspecten van dit 
onderdeel van het belastingrecht waarmee de adviseur te maken krijgt. Daarnaast kan aan de 

adviseur zelf een vergrijpboete – onder andere voor medeplegen – worden opgelegd en kan het 
kantoor in een onderzoek naar een cliënt een (onverwacht) bezoek krijgen van ambtenaren van de 
Belastingdienst, FIOD of het BFT, waarbij de vraag speelt in hoeverre men verplicht is medewerking 
te verlenen.   
 
De Bont Law School is opgezet om adviseurs met affiniteit met het formele belastingrecht een 

verdieping te bieden van hun kennis, waardoor zij de formeelrechtelijke uitdagingen in hun eigen 
zaken beter aan kunnen, dan wel binnen kantoor als de formeelrechtelijke vraagbaak kunnen gaan 

fungeren. Ook wordt de kennis van het sanctierecht verhoogd, zodat de betreffende adviseur binnen 
kantoor kan worden geconsulteerd als men onverhoopt bezoek krijgt van de FIOD, waarbij stukken 
in beslag kunnen worden genomen en collega’s als getuigen kunnen worden gehoord. Kortom, het 
verdient weinig betoog dat het (ook) voor advies- en accountantskantoren van groot belang is 
expertise op het gebied van het formele belastingrecht en/of het fiscale straf- en boeterecht in huis 

te hebben.   
 
Na een gedwongen uitstel als gevolg van de COVID-19-pandemie beginnen we in 2022 aan de tweede 
cyclus van deze cursus. De leergang bestaat dit jaar uit 6 colleges van 4 uur waarin een fiscaal 
formeel of sanctierechtelijk deelonderwerp centraal staat. De onderwerpen zullen gezamenlijk aan 
de hand van enige theoretische kaders doch met vele voorbeelden uit de praktijk diepgaand worden 
bediscussieerd. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld per onderwerp vraagpunten vanuit 

de eigen praktijk in te zenden. Ook zullen specifieke onderwerpen als de WWFT en de daarin vervatte 
meldplicht en het tuchtrecht worden behandeld. De cursus zal op gepaste wijze worden afgerond. 
Het is mogelijk voor cursisten om zich voor één of meer cursusmiddagen te laten vervangen door 
een kantoorgenoot. 

 
Wanneer en waar? 

 
De cursus staat gepland op zes donderdagen in het voorjaar en in het najaar 2022 van 15.30 tot 
20.00 uur. Voor de innerlijke mens zal goed gezorgd worden. De sessies zullen plaatsvinden op een 
met de auto goed bereikbare locatie in de omgeving van Arnhem. Mochten onverhoopte 
ontwikkelingen rondom COVID-19 tijdens de leergang daartoe nopen, dan zal de cursus digitaal 
worden voortgezet. Sprake zal zijn van een beperkt en select gezelschap teneinde de cursus zo 
intensief en doeltreffend mogelijk te laten zijn. Een actieve inbreng is vereist.  

 
Voor wie? 
 
Fiscale professionals met interesse in en affiniteit met het formele belastingrecht en het fiscale straf- 
en sanctierecht.  

PE-punten voor RB-leden 

Leden van de vereniging Register Belastingadviseurs kunnen per sessie 4 PE punten verkrijgen.  

PE-uren voor NOB-leden 

Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs zoals 
gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. De bij de cursus 
vermelde uren kunnen naar ons oordeel worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden. 

Kosten 

De kosten voor deze cursus van 24 lesuren bedragen in totaal € 1.495 exclusief BTW.  
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Programma 2022 
 
 

Week 1 (12 mei 2022) - Informatieverplichtingen  
Reikwijdte artikel 47, 52 en 53 AWR  

Beantwoording vragenbrief 
Controleonderzoeken 
ABBB 
Informeel verschoningsrecht 
Informatiebeschikking 
Civiel kort geding 
Bewijslastverdeling 

Spanningsveld tussen informatieverstrekking en zelfincriminatie  
 
Week 2 (2 juni 2022) – Heffen en invorderen 
Aanslagfase 

Naheffen 
Navorderen – nieuw feit en kwade trouw 
Betalingsverplichtingen 

Uitstel van betaling 
Aanmaning en dwangbevel 
Beroepsprocedure 
Bestuurdersaansprakelijkheid 
Melding betalingsonmacht 
 

Week 3 (23 juni 2022) – Bezwaar en (hoger) beroep 
Bezwaarschrift  
Inzagerecht 
Omvang van het dossier 
Hoorgesprek 
Ingebrekestelling 
Dwangsommen  

Beroepschrift 

Bewijslastverdeling 
Tiendagenstukken 
Getuigen/deskundigen 
Rol van de rechter 
De zitting 
Immateriële schadevergoeding 

Incidenteel hoger beroep 
 
Week 4 (13 oktober 2022) – Boeterecht en FIOD op de stoep 
Verzuim- en vergrijpboeten 
Avas 
Pleitbaar standpunt 

Deelnemingsvarianten 
Una via 
AAFD 
Start FIOD-onderzoek 

Bevel uitlevering (papier/digitaal) 
Inbeslagname/doorzoeking 
Verhoor als getuige/verdachte 

 
Week 5 (3 november 2022) – WWFT en Tucht 
Reikwijdte WWFT 
KYC - identiteit en monitoring 
Meldingsverplichting 
Compliance functie 
Onderzoek door BFT 

Beboeting door BFT 
Tuchtrecht RB en NOB 
 
Week 6 (24 november 2022) – Positie van de adviseur & Afsluiting 
Positie van de adviseur 
Aanvullingen onderwerpen uit de actualiteit 

Vragen/casus  
 


