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Het kan iedere ondernem
er overkom

en, een 
(dreigend) conflict m

et de Belastingdienst. 
Of spannender nog: m

et de FIOD. N
egen van 

de tien keer veroorzaakt door onw
etendheid 

of onjuiste voorlichting. Goed om
 te w

eten 
dat er advocaten zijn die gespecialiseerd zijn 
in deze tak van juridische dienstverlening, 
het fiscaal recht, en je graag en zeer kundig 
bijstaan. Tw

ee hele goede zitten er in 
Haarlem

 aan de N
ieuw

e Gracht, bij Booij 
Bikkers Advocaten. 

‘Onze m
arkt is een niche’, geeft m

r. dr. 
Arnaud Booij aan. ‘W

at w
ij doen, doen 

niet veel advocaten. Fiscaal recht is echt 
onze specialisatie, in de breedste zin van 
het w

oord. W
e w

erken zow
el nationaal 

als internationaal. W
e w

orden regelm
atig 

door collega-advocaten ingeschakeld op 
onze expertise. W

e hebben goede relaties 

m
et de inspecteurs en ontvangers van de 

Belastingdienst en kom
en vaak tot goede 

afstem
m

ing. 

N
aast regelm

atig procederen zijn w
e er voor 

assistentie bij boekenonderzoeken door 
de Belastingdienst of FIOD, behandelen w

e 
inform

atiebeschikkingen, geven second 
opinions en helpen w

e bij het m
aken van 

bezw
aar tegen belastingaanslagen en boetes. 

N
iet alleen ondernem

ers schakelen onze 
hulp in, w

e zijn er ook voor adviseurs van die 
ondernem

ers, bijvoorbeeld accountants of 
adm

inistratiekantoren. H
et is belangrijk dat 

deze partijen ook goed op de hoogte zijn en 
blijven van de do’s en don’ts rondom

 fiscale 
risico’s. Door juist in de voorfase betrokken 
te zijn, w

ordt een geschil in de toekom
st 

voorkóm
en. Dat is onze optiek nam

elijk beter 
dan daadw

erkelijk vóórkom
en.’ 

Bem
iddeling steeds prom

inenter

‘M
ediation w

ordt in ons vak steeds vaker 
ingezet als m

iddel om
 een dreigend (fiscaal) 

conflict snel op te lossen’, zegt m
r. Charlotte 

Bikkers. ‘Je trekt feitelijk de discussie over 
het geschil naar voren, je bespreekt allereerst 
de w

erkelijke belangen van de partijen. Vooral 
in fam

iliebedrijven zit de pijn vaak heel ergens 
anders dan je op het eerste gezicht zou 
verw

achten.’ 

M
et Arnaud heeft het kantoor een 

gespecialiseerde en gecertificeerde m
ediator 

in huis. H
ij is zeer ervaren in het begeleiden 

van zakelijke en fiscale m
ediations. ‘Zakeiijke 

m
ediation is een w

elkom
e aanvulling in ons 

beroep. Vaak begeleid ik zaken die al heel lang 
lopen of die heel com

plex zijn (bijvoorbeeld 
bij fam

iliebedrijven). H
et is dan zo verfrissend 

om
 gew

oon w
eer m

et elkaar in gesprek te 
kom

en. Gew
oon aan elkaar de vraag stellen 

“w
aar gaat het nu eigenlijk om

” brengt al 
rust in de tent. Tijd is voor de ondernem

er 
in een dergelijk traject de belangrijkste 
investering, het is m

ooi om
 te zien dat vaak 

na een aantal gesprekken de kou al uit de 
lucht is. Ik verw

acht in de kom
ende jaren 

ook steeds m
eer aandacht voor m

ediation in 
internationale geschillen.’ 

Krachtige aanvulling op elkaar

‘W
e opereren op het snijvlak van 

het belastingrecht en vele andere 
rechtsgebieden’, zegt Charlotte. ’N

eem
 

bijvoorbeeld een ondernem
er die huizen aan 

zijn w
erknem

ers ter beschikking stelt; dan 
raak je ook het arbeidsrecht. Of als er sprake 
is van frauduleus handelen in een bedrijf, dan 
neem

 je ook het strafrecht m
ee. Dat vind ik 

ook zo leuk aan m
ijn vakgebied. Ik ben daarbij 

enorm
 nieuw

sgierig en een echte doorzetter. 
Ik laat niet snel los en ga door tot de onderste 
steen boven is. Dat ik naast het hebben van 
een groot rechtvaardigheidsgevoel altijd het 

naadje van de kous w
il w

eten, is in m
ijn vak 

onontbeerlijk.‘

‘Dat is echt zo’, vult Arnaud lachend aan, 
‘Charlotte bijt zich in zaken vast. Som

s zeg ik 
het ook w

el eens gekscherend tegen relaties, 
dat ik Charlotte op ze afstuur. M

aar feit is dat 
je in ons soort zaken vaak een enorm

 lange 
adem

 m
oet hebben. De procedures zijn veelal 

langdurig en intensief. Je m
oet ver vooruit 

kunnen kijken m
aar ook op dagelijkse basis 

stappen kunnen nem
en in je zaak. Je m

oet 
veel vakkennis bijhouden en altijd tot leren 
bereid zijn.’ 
‘Dat vind ik dan w

eer zo goed aan Arnaud, hij 
is echt een allesw

eter’, zegt Charlotte. ‘H
ij 

verdiept zich in heel veel zaken, is specialist 
op veel gebieden en brengt altijd nieuw

e 
inzichten m

ee naar kantoor. Zo vorm
en w

e 
sam

en m
et onze collega’s een sterk team

.’ 

Steeds strenger toezicht

‘W
e zien dat er steeds strengere toezicht 

vanuit toezichthouders als De N
ederlandse 

Bank kom
t voor ondernem

ers die onder de 
W

W
FT (de W

et ter voorkom
ing van w

itw
assen 

en financieren van terrorism
e) vallen. Dit 

dw
ingt ondernem

ers om
 duidelijk te laten 

zien dat zij ‘netjes’ zakendoen m
et partijen 

en dat die partijen ook te goeder trouw
 zijn. 

De controle op naleving van deze w
et w

ordt 
steeds strenger. Ook daarin kunnen w

ij van 
dienst zijn.’ 

‘W
e zijn gew

oon van alle fiscale m
arkten thuis. 

Dat zijn w
e in heel N

ederland en in de w
ereld, 

m
aar w

e w
illen ook heel graag H

aarlem
se 

ondernem
ers van dienst zijn. Dus neem

 in voor- 
kom

ende gevallen vooral contact m
et ons op!’ 

‘Voorkómen 
is altijd beter 
dan vóórkomen’

M
r. Arnaud Booij en m

r. Charlotte Bikkers

Booij Bikkers Advocaten in Haarlem: 
Specialisten in fiscaal recht 


