
De tijd dat een blauwe envelop op de deurmat plofte en de deadline voor de aangifte 

maanden later was, ligt ver achter ons. Transparantie en toegang tot data is tegenwoordig 

cruciaal. Voor een toekomstbestendige belastingfunctie maakt KPMG Meijburg & Co volop 

gebruik van de nieuwste technologieën. Effectief en efficiënt.

Veranderende  
tijden vragen om 
Tax Technology

Het belastingklimaat verandert in hoog tempo.  

Voor ondernemers liggen uitdagingen op de loer, maar 

vooral kansen voor het grijpen. KPMG Meijburg & Co 

houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten  

en onder de vlag van ‘Tax Reimagined’ won het  

expertisegebied Tax Technology de laatste jaren flink 

terrein. Director Alexander Zegers en senior manager 

Lars Haringsma staan cliënten met raad en daad bij. 

Onder andere de migratie van ERP-systemen en de 

realisatie van ‘compliance by design’ concepten hebben 

hun volle aandacht.

Zegers: “Wij helpen belastingafdelingen om compliant 

te zijn én dat efficiënt te doen, zodat er zoveel mogelijk 

waarde uit voortvloeit. Dat kan door het slim inzetten van 

technologie.” Haringsma: “Naast het implementeren van 

nieuwe technologieën controleren we óók bestaande 

systemen; werkt de belastingfunctie accuraat?  

Door kritisch te kijken, proberen we te achterhalen  

waar het eventueel misgaat.”  

Zo’n health check is spannend, want: what you don’t 

know you don’t know, but what you know you have to 

solve. Maar om systemen en processen te garanderen 

die voldoen aan de toenemende eisen van de Belasting-

dienst, is dat een must. Haringsma: “De uitkomst van 

een uitvoerige data-analyse kan bovendien óók zijn dat 

een bedrijf juist een belastingteruggave krijgt waar ze 

niet op rekenden.”

KPMG Digital Gateway
Cliënten van KPMG Meijburg & Co hebben toegang 

tot KPMG Digital Gateway. Dit online platform is de 

toegangspoort tot alle voor hen relevante informatie. 

Geen talloze tools, maar één plek waar je alles kunt 

vinden. Van de services die worden afgenomen, 

bijvoorbeeld tax compliance, tot een helder overzicht 

van alle tax updates.
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First time right
De papieren belastingaangifte heeft plaatsgemaakt  

voor een digitale variant, en de volgende stap wordt 

wereldwijd door veel belastingdiensten omarmd. 

Haringsma: “Dat bij audits digitaal gegevens worden 

opgevraagd is niet nieuw, maar steeds vaker moeten 

ondernemingen hun data diréct, bijna real time,  

indienen. Dat betekent dat de boekhouding te allen tijde 

goed in de systemen moet staan.” Vanzelfsprekend, 

eígenlijk was dat altijd al de bedoeling, maar de ‘escape’ 

– data achteraf bewerken om tot een correcte aangifte 

te komen – verdwijnt langzaam maar zeker.  

Een vergevorderde vorm van transparantie. 

Zegers: “Veel van onze cliënten worstelen met het snel,  

doelgericht en foutloos ontsluiten van data uit hun 

systeem. Wij kunnen helpen met het beschikbaar stellen 

van data en technologie implementeren om real time 

toegang te krijgen tot de informatie waaraan behoefte is.” 

‘First time right’ staat daarbij hoog in het vaandel, want 

voor correcties achteraf is simpelweg geen tijd meer.

Compliance by design
Door de sterk toenemende real time reporting vereisten 

weten cliënten hun weg naar KPMG Meijburg & Co te 

vinden. Ook compliance by design is een heet hangijzer. 

Zegers: “De OECD publiceerde eind 2020 best  

practices over hoe belastingdiensten zich zouden  

moeten organiseren om fraude door belastingbetalers 

tegen te gaan. Daarin werd gerefereerd aan de term 

compliance by design. Dat houdt in dat ze van de  

belastingbetalers, onze cliënten, verwachten dat hun 

systemen ‘by design’ juiste en accurate gegevens  

produceren. En die ook kunnen delen. De realiteit is  

dat een handjevol dat op dit moment kan, maar zo’n 

publicatie geeft aan dat belastingdiensten zich organise-

ren en sneller waarschuwingen en boetes geven.  

Dit is een terugkerend onderwerp in mijn gesprekken 

met cliënten: hoe kunnen we dit goed regelen,  

wat is ervoor nodig, hoe speelt technologie een rol, 

welke kennis heb je daarvoor nodig in je team. Dat is top 

of mind.” KPMG Meijburg & Co kan het hele compliance 

proces uit handen nemen, of kan helpen om het interne 

proces te optimaliseren.

Migratie ERP-systemen
Ook aanbieders van ERP-systemen gaan met hun tijd 

mee. Een van de belangrijkste spelers in die markt, SAP, 

verplicht klanten om binnen een aantal jaar een migratie 

te doen naar de allernieuwste versie, S/4HANA Cloud. 

Haringsma: “Dat is het moment waarop processen  

kunnen wijzigen, dus een prachtig aanknopingspunt 

om ook de tax processen goed in te richten. Belangrijk 

in zo’n omvangrijk traject is dat je als belastingafdeling 

vroegtijdig wordt aangehaakt.” De volgende automa-

tiseringsslag die veel bedrijven slaan, maakt het ook 

mogelijk om een interne afdeling anders te organiseren.” 

Zegers heeft een recent voorbeeld paraat.  

“We hielpen een cliënt met de reductie van vier fte’s 

door een belastingafdeling opnieuw in te richten door 

meer gebruik te maken van technologie en data.  

Dat was niet het uitgangspunt, maar zij verrichtten 

activiteiten die ook door een robot of machine konden 

worden gedaan. Door hun activiteiten te verschuiven, 

werden zij in één klap waardevoller voor het bedrijf.”

Veel van onze cliënten 
worstelen met het snel,
doelgericht en foutloos 
ontsluiten van data
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Lars Haringsma
Senior Manager 

Leader Tax Technology services

T: 088 90 91408

E: Haringsma.Lars@kpmg.com

Kansen zoeken
Gedreven door de coronapandemie, waarin een  

positieve cashflow belangrijker werd dan ooit  

tevoren, ontwikkelde het Tax Technology-team van 

KPMG Meijburg & Co een nieuwe propositie. Zegers: 

“We kijken op een data driven manier waar kansen  

liggen. Dat wordt ervaren als een positieve business 

case, want we werken op basis van een succes fee. 

Alleen als we verbeterpunten kunnen aantonen, brengen 

we een percentage in rekening. Dat levert tot nu toe 

heel interessante resultaten op en die besparingen  

kunnen worden gebruikt om processen te verbeteren.”

De coronacrisis zorgde er ook voor dat de seminars van 

KPMG Meijburg & Co noodgedwongen plaatsmaakten 

voor webinars. Een traditie die het team – naast fysieke 

bijeenkomsten – in stand wil houden. Haringsma:  

“In onze webinars staan actuele onderwerpen centraal. 

S\4HANA, e-invoicing, datamanagement; cliënten  

kunnen van ons verwachten dat we op deze thema’s 

heel concrete proposities ontwikkelen, om op die 

manier sterk waarde te kunnen toevoegen.”

En die conclusie loopt als een rode draad door het  

verhaal van Zegers en Haringsma: bespaar tijd en  

creëer meer waarde vanuit de belastingfunctie door  

slim gebruik te maken van technologie. Op maat.  

Het team van Tax Technology staat in elk geval in de 

startblokken.

Alexander Zegers
Director 

Leader Tax Technology services 

T: 088 90 91365

E: Zegers.Alexander@kpmg.com

Voeg waarde toe aan  
de belastingfunctie door 
slim gebruik te maken 
van technologie

Plan een vrijblijvend adviesgesprek
Benieuwd of uw bedrijf al beschikt over een 

toekomstbestendige belastingfunctie? 

Bespreek het vrijblijvend met ons in een  

oriënterend adviesgesprek. 

Bezoek ook onze website voor meer informatie 

over onze services.
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