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Deze leidraad wordt beschikbaar gesteld via de website van de Belastingdienst. De
leidraad is bedoeld om de medewerkers van de Belastingdienst te ondersteunen in hun
praktijk. 
Een conceptversie van de leidraad is voorgelegd aan de Vereniging VNO-NCW, MKB
Nederland en de deelnemers aan het Beconoverleg. Op basis van de verkregen reac-
ties is de leidraad op onderdelen aangepast en verduidelijkt.

De contacten tussen de organisaties in de segmenten MGO/OCK en ZGO enerzijds en
de Belastingdienst anderzijds lopen primair via de behandelteams in de verschillende
regiokantoren. De klantcoördinator is daarbij het eerste aanspreekpunt. Indien de orga-
nisatie escalatie van problematiek wenselijk vindt, dan loopt dit in eerste instantie via
de managementlijn van de betreffende regio. Zonodig informeren zij de uitvoerings-
coördinatoren van de segmenten. Deze coördinatoren zijn ook het eerste aanspreek-
punt met betrekking tot het toezicht in zijn algemeenheid in die segmenten (inclusief
zaken met betrekking tot deze leidraad). De uitvoeringscoördinatoren zijn Peter Waas
(ZGO) en Dyon van Beek (MGO/OCK). 
Zij zijn bereikbaar via het secretariaat: 010-2905845.



Individuele klantbehandeling

pagina 1

LEIDRAAD

Voorwoord 

Voor jullie ligt de eerste gezamenlijke leidraad Horizontaal Toezicht van de segmenten MGO en ZGO.
Hierna worden deze segmenten aangeduid als ‘individuele klantbehandeling’. Met deze leidraad
brengen we uniformiteit in de uitvoering.

In deze leidraad zijn de ervaringen en best practices uit de beide segmenten samengebracht. De
Belastingdienst1 heeft er voor gekozen om het concept werkende weg te ontwikkelen. Daarbij hoort
ook de vastlegging van de ‘lessons learned’. 

De leidraad geeft het kader waarbinnen we in de segmenten willen werken en zorgt voor een her-
kenbare aanpak in ons optreden naar buiten. Daarom publiceren we onze leidraad ook extern. Onze
omgeving mag en zal ons aanspreken op de manier waarop we werken. De herkenbaarheid vinden
wij van groot belang voor een succesvolle verdere uitrol van het concept. Natuurlijk is nog niet alles
uitgekristalliseerd en zullen we gaandeweg tot aanvullingen komen. Het uitgangspunt is echter dat we
werken volgens de leidraad, tenzij een bijzondere situatie maatwerk noodzakelijk maakt. Dit bespre-
ken we dan met de betrokken organisatie en we leggen het gemotiveerd vast in ons dossier. Maat-
werk blijft dus mogelijk, maar altijd vanuit het gedachtegoed dat we in deze leidraad hebben vastge-
legd. De leidraad is geschreven vanuit een duidelijke visie: gerechtvaardigd vertrouwen als basis voor
de inrichting van onze toezichtactiviteiten.

De afgelopen jaren hebben we begrip, transparantie en vertrouwen steeds meer leidend gemaakt in
onze toezichtactiviteiten. Horizontaal toezicht is daarbij geen op zichzelf staand instrument. Feitelijk
hebben we het over horizontalisering van het toezicht. De leidraad is geschreven voor iedereen die
met de horizontalisering van het toezicht binnen de individuele klantbehandeling te maken heeft:
klantcoördinatoren, middelspecialisten, management, invorderingsspecialisten, controlespecialisten,
akc’s2 etc. 

Wij hopen, dat jullie met deze leidraad vooruit kunnen in je dagelijkse praktijk. Wij nodigen jullie uit
om met elkaar in gesprek te blijven en de ervaringen te blijven delen. Dit draagt bij aan de verdere
ontwikkeling van de leidraad. In de komende periode zullen er zowel regionaal als landelijk initiatie-
ven worden genomen om jullie daarbij te ondersteunen. De leidraad zal periodiek worden aangepast
aan de meest actuele inzichten. 

Wij wensen jullie veel succes. 

Dyon van Beek (kerngroep MGO/OCK) en Peter Waas (voorzitter Kennisgroep ZGO)

                                                       
1 In deze leidraad gebruiken we het begrip Belastingdienst zowel als duiding voor de organisatie als geheel als onderdelen

daarvan. Uit de context van de tekst blijkt de bedoeling.
2 Akc’s zijn administratief/assistent klantcoördinatoren.
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Inleiding en leeswijzer

Deze leidraad is geschreven vanuit het concept van horizontaal toezicht en is vooral bedoeld om
kaders te geven voor de praktijk. Het is geen wetboek dat nauwkeurig voorschrijft wie, wat, wanneer
moet doen, hoe het gedaan moet worden en aan welke eisen dat handelen vervolgens precies moet
voldoen. Wel bevat de leidraad een beschrijving van het proces en het doel dat we met horizontaal
toezicht willen bereiken. Dit proces is beschreven vanuit de plaats binnen de individuele klantbehan-
deling in het handhavingspalet van de Belastingdienst.

We hebben ervoor gekozen de leidraad in te delen rondom de fasen van het klantbeeld in ATK+
(Applicatie Transparante Klantbehandeling). Binnen de fasen komen verschillende praktijkstappen
voor, die elk in een apart hoofdstuk worden behandeld. Er zal in de praktijk vaak sprake zijn van een
natuurlijk verloop van de ene fase in de andere en ook van een samenloop met verschillende stap-
pen. In het hele proces is het van groot belang je voortdurend te realiseren met welk doel bepaalde
stappen worden gezet.

In een aantal aparte hoofdstukken zijn onderwerpen opgenomen die relevant zijn tijdens het hele
horizontaal toezichttraject. 

We bevelen aan om de leidraad eerst een keer helemaal door te lezen. Het verband tussen de ver-
schillende stappen in het horizontaal toezichttraject wordt daardoor inzichtelijk. Ga je echt aan de
slag, dan is het door de hoofdstukindeling een handig naslagwerk waarbij je per stap nog eens kunt
nalezen wat het doel is en wat de aandachtspunten zijn. 

Medewerkers die willen reageren op de inhoud van deze leidraad 
kunnen een e-mail sturen aan:

IKB Leidraad HT_Postbus

In deze leidraad worden de begrippen belastingplichtige, organisatie, ondernemer en onderneming
door elkaar gebruikt. Steeds wordt daarmee de betrokken partij in het proces bedoeld. Waar we het
begrip ‘organisatie’ hanteren wordt uit de context van de tekst duidelijk of het gaat om de ‘organisatie’
of om de functionarissen die de ‘organisatie’ vertegenwoordigen. 





Algemeen

Een kort overzicht van de algemene kaders
en de praktijkstappen bij horizontaal toezicht
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1. De achtergrond van horizontaal toezicht

Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de totstandkoming en de essentie van horizontaal toezicht.
Meer achtergrondinformatie is te vinden in de vakliteratuur (op accountancygebied en fiscaal gebied).
Daarin worden regelmatig artikelen gepubliceerd over horizontaal toezicht.

Historie
In 2002 is het rapport “De toekomst van de Nationale Rechtsstaat” van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) verschenen.3 In dit rapport worden aanbevelingen gedaan voor een
meer gelijkwaardige benadering tussen overheid en burgers als reactie op de veranderende inter-
nationale en maatschappelijke verhoudingen. 

Het kabinet heeft de aanbevelingen van de WRR overgenomen via het Programma Andere Overheid
(PAO). De Belastingdienst is begin 2005 gestart met een pilot, waarbij is onderzocht of het toezicht
op organisaties in het ZGO-segment op basis van de uitgangspunten van het PAO kan worden vorm-
gegeven. Vanaf 2006 is de pilot uitgebreid naar het MKB en geeft de Belastingdienst met het pro-
gramma “Toezicht dat ertoe doet” een impuls aan de versterking van het toezicht. Eind 2007 is ook
voor MGO/OCK een pilot gestart. 
Horizontaal toezicht is het speerpunt geworden van het handhavingsbeleid in de individuele klant-
behandeling.

Essentie, kernbegrippen en uitgangspunten bij horizontaal toezicht

Essentie
De staatssecretaris heeft in zijn brief van 8 april 2005 aan de Tweede Kamer (DGB 2005/1109) de
essentie als volgt verwoord:
“Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belasting-
dienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn
om het recht te handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. De onderlig-
gende verhoudingen en de communicatie tussen burger en overheid verschuiven daarmee naar een
meer gelijkwaardige situatie. Horizontaal toezicht sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving
waar eigen verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat met het gevoel dat handhaving van het
recht ook een groot goed is. In het concept van horizontaal toezicht schuilt ook de erkenning dat
handhaving in een complexe en snel veranderende samenleving niet zonder het gebruik van de ken-
nis in de samenleving kan.”

Kernbegrippen
Wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie zijn de drie kernbegrippen. Transparantie ziet op het
geven van openheid van zaken door de belastingplichtige en de Belastingdienst. De belastingplichtige
is transparant over zijn fiscale strategie en over relevante fiscale issues.4 Hij geeft open antwoord op
vragen. De Belastingdienst is transparant over de achtergrond van vragen en over de invulling van
zijn toezicht. Voor een constructieve samenwerking is het van belang, dat beide partijen begrip heb-
ben voor de positie en de (soms tegengestelde) belangen van de ander. Voor deze werkwijze is
wederzijds vertrouwen nodig. 

Vertrouwen binnen horizontaal toezicht ziet op de relatie tussen de Belastingdienst en de belasting-
plichtige. Daarbij spelen twee elementen van vertrouwen een belangrijke rol:
- Welke verwachtingen hebben partijen van elkaar?
- Welke risico’s zijn partijen bereid te lopen?

Deze elementen komen terug in de volgende definitie van vertrouwen:5

Vertrouwen is de verwachting dat mensen of dingen ons niet in de steek laten, ook al is dat mogelijk.
Vertrouwen is de bereidheid dat risico te lopen (of daar geen aandacht voor te hebben).

                                                       
3 Het rapport is te vinden op de website van de WRR: http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2464
4 In een ingediende aangifte worden geen (materiële) standpunten ingenomen die niet besproken zijn met de Belastingdienst.
5 Nooteboom, overgenomen uit: Vertrouwen geven en in control zijn; gaat dat samen? Brochure ten behoeve van het

gelijknamige congres van 25 juni 2009, Ministerie van Financiën.
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Vertrouwen in de relatie is noodzakelijk omdat de kennis en/of informatie van partijen ongelijk is. Zou
deze ongelijkheid er niet zijn, dan is vertrouwen niet nodig omdat er sprake is van zekerheid. Ver-
trouwen brengt dus altijd een vorm van onzekerheid met zich mee. De informatie die we wel hebben,
ons klantbeeld, in combinatie met het gedrag van de organisatie (aangevuld met onze intuïtie),
ondersteunt onze keuze om met een organisatie op basis van vertrouwen te werken en maakt het
verantwoord om daarbij een risico te lopen. Er is ook een relatie tussen wat het geven van vertrou-
wen oplevert, het risico dat partijen daarbij lopen en de mate waarin partijen elkaar vertrouwen (ver-
trouw ik de organisatie helemaal, ten dele of alleen in bepaalde omstandigheden?). Vertrouwen
geven blijkt dus eigenlijk een vorm van rationeel handelen te zijn, waarbij we een 'minder weten' ten
aanzien van de feiten en gegevens rechtvaardigen door een 'meer weten' over de organisatie.

Het is belangrijk te onderkennen dat we gaandeweg het horizontaal toezichttraject gedrag zien en
informatie vergaren waaruit blijkt dat de positieve verwachting die wij en de organisatie over en weer
hebben en het gegeven vertrouwen terecht zijn. Op die manier kunnen de organisatie en de
Belastingdienst vaststellen dat sprake is van het gerechtvaardigde vertrouwen6 dat beide partijen hun
verantwoordelijkheid voor regelnaleving willen en kunnen nemen. 

In de praktijk zal het ongetwijfeld voorkomen, dat een organisatie fouten maakt en daardoor een fis-
caal issue niet meldt of een aangifte doet die niet aanvaardbaar is. Ook de Belastingdienst kan fouten
maken. Als een fout wordt gemaakt, betekent dat niet direct dat de basis voor het vertrouwen weg is.
Als we een fout constateren bij een organisatie is het van belang dat we daarop adequaat (met
begrip) reageren. Eerst gaan we met de organisatie in gesprek over de oorzaken van de fout en de
maatregelen die zijn genomen om de fout in de toekomst te voorkomen. Afhankelijk van de uitkom-
sten van het gesprek bezien we de gevolgen voor ons klantbeeld en de vertrouwensrelatie. 

Uitgangspunten
De Belastingdienst wil volgens de voorgaande kernbegrippen in de actualiteit samenwerken met
belastingplichtigen (en betrokken partijen) om de compliance te onderhouden en te versterken. In het
MGO- en ZGO-segment krijgt dit met name vorm door afspraken (convenanten) met individuele
belastingplichtigen. Voor het MKB-segment wordt samengewerkt met accountants- en belastingad-
vieskantoren.7 

In het toezicht van de Belastingdienst is de aanvaardbare aangifte de norm.8 Bij horizontaal toezicht
gaat het nadrukkelijker over de verantwoordelijkheden van beide partijen bij de totstandkoming van
aanvaardbare aangiften.

Vanuit de organisatie zijn een juiste houding en gedrag én een adequate interne beheersing van be-
lang. Het willen voldoen aan fiscale verplichtingen zal vooral blijken uit de ‘tone at the top’. De orga-
nisatie is verantwoordelijk voor haar interne beheersing9 (met inbegrip van de fiscaliteit). We ver-
wachten dat een organisatie steeds streeft naar het versterken van de interne beheersing. De
Belastingdienst kan vanuit zijn verantwoordelijkheid de organisatie stimuleren en ondersteunen.
Vooroverleg speelt hierbij een belangrijke rol. De organisatie kan duidelijkheid en zekerheid vooraf
verkrijgen over haar fiscale positie. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de inrichting van het
toezicht afgestemd op de specifieke situatie bij de organisatie.

                                                       
6 In de literatuur worden meerdere begrippen omtrent vertrouwen in relatie tot horizontaal toezicht gebruikt, zoals slim

vertrouwen, georganiseerd vertrouwen en gefundeerd vertrouwen. Tussen de inhoud van de verschillende begrippen bestaat
inhoudelijk geen verschil.

7 Zie ook hoofdstuk 16 Samenloop Convenanten.
8 Voor de invulling van het toezicht wordt een aanvaardbare aangifte gedefinieerd als een aangifte die voldoet aan wet- en

regelgeving en vrij is van materiële fouten. Het begrip materiële fout wordt later in de leidraad nader toegelicht (onder andere
hoofdstuk 19 en bijlage 2). 

9 Inclusief risicoanalyse.
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2. De positie van HT binnen het handhavingspalet van de Belastingdienst 

Inleiding
De doelstelling van de Belastingdienst is het bevorderen van de juiste naleving van fiscale, douane
en inkomensgerelateerde regelingen, ofwel het onderhouden en versterken van compliance.
Compliance is de (in beginsel aanwezig veronderstelde) bereidheid van belastingplichtigen en toe-
slaggerechtigden om wettelijke verplichtingen na te komen. Er is sprake van compliance als burgers
en bedrijven:10

1. zich (terecht) registreren voor belastingplicht;
2. (tijdig) aangifte doen;
3. juist en volledig aangifte doen;
4. (tijdig) op de aangifte betalen.

De wijze waarop de Belastingdienst de naleving van de wet- en regelgeving handhaaft, is gebaseerd
op de doelstelling om de compliance bij burgers en bedrijven te onderhouden en te versterken en
non-compliance te beperken. Bij handhavingsactiviteiten van de Belastingdienst is vertrouwen het
uitgangspunt. Waar een belastingplichtige het vertrouwen schendt, scherpt de Belastingdienst het
toezicht aan en treedt hij slagvaardig op. 

Responsief handhaven is de strategie die de Belastingdienst heeft gekozen. Daarbij heeft de
Belastingdienst de keuze uit verschillende instrumenten zoals vooroverleg, actuele landelijke of regi-
onale toezichtacties, dienstverlening, handhavingscommunicatie en diverse vormen van toezicht
(gezamenlijk het handhavingspalet). Binnen de individuele klantbehandeling heeft horizontaal toezicht
de voorkeur.

Responsief handhaven 
De Belastingdienst stemt zijn handhaving in alle segmenten af op de motieven (bereidheid) en het
vermogen van een belastingplichtige om aan de regelgeving te voldoen. Dit noemen we responsief
handhaven. Afhankelijk van de motieven varieert de handhavingsaanpak. Responsief handhaven
brengt met zich mee dat de Belastingdienst zich een beeld vormt van de oorzaken van het niet-
naleven van fiscale wet- en regelgeving. Bij een belastingplichtige die doorgaans zijn fiscale verplich-
tingen nakomt en onbewust een fout maakt, past een andere reactie dan bij een belastingplichtige die
willens en wetens de grenzen van de fiscale regelgeving opzoekt of misbruik maakt van de manier
waarop de Belastingdienst is georganiseerd. Responsief handhaven houdt ook in dat handhavings-
acties (het toezicht) van de Belastingdienst niet alleen gericht moeten zijn op herstel van fouten in het
verleden, maar zeker ook op het voorkomen van fouten in de toekomst. Met het oog op de toekom-
stige compliance van de belastingplichtige kan het effectiever zijn te overleggen over hoe fouten in
het vervolg voorkomen kunnen worden dan te straffen.11 

In de individuele klantbehandeling is het klantbeeld de basis voor het responsief handhaven en de
keuzes in het toezicht. Daarom bouwen we voor elke entiteit een actueel klantbeeld op dat als basis
dient voor het strategisch behandelplan. 

Bij de uitvoering van onze toezichthoudende taak gaat het om het vaststellen van de aanvaardbaar-
heid van de aangifte als geheel. We richten ons daarbij op goedkeuring. We maken zoveel mogelijk
gebruik van het werk dat al door de organisatie en betrokken externe deskundigen12 is verricht. Hoe
meer kwaliteit zichtbaar is toegevoegd in het proces van de totstandkoming van de aangifte, hoe
meer wij ons werk daarop kunnen aanpassen. Ook wanneer we afzonderlijke aandachtspunten
behandelen (bijvoorbeeld in vooroverleg of bij de aanslagregeling) dragen onze werkzaamheden bij
aan het beeld of de aangifte als geheel aanvaardbaar is.13

                                                       
10 OESO, Monitoring Taxpayers’ Compliance (2008) en EU, Risk Management Guide (2006)
11 Zie voor de nadere invulling van correctie- en boetevraagstukken hoofdstuk 19 van deze leidraad.
12 Onder externe deskundige wordt verstaan: iedere partij die betrokken is bij de dienstverlening (variërend van advies met

betrekking tot en de analyse en versterking van het TCF) aan en het toezicht op de organisatie. Hieronder wordt dus mede
verstaan de fiscale adviseur en de openbaar accountant. 

13 Deze benadering past geheel binnen de Controleaanpak Belastingdienst (CAB) en het daarin gehanteerde schillenmodel. 



 Individuele klantbehandeling

pagina 10

LEIDRAAD

Deze benadering wordt inzichtelijk gemaakt door het onderstaande schillenmodel. 

Het schillenmodel

Horizontaal toezicht
Binnen het horizontaal toezicht gaan we ervan uit dat de organisatie een aanvaardbare aangifte wil
indienen en daarom de eigen schillen zal optimaliseren. Dit komt tot uitdrukking in de aandacht voor
en verbetering van het interne beheersingsysteem, en met name het fiscaal relevante deel van de
interne beheersing, ook wel Tax Control Framework (TCF) genoemd. Van belang zijn ook de toezicht-
houdende werkzaamheden door interne controle-afdelingen en/of externe deskundigen. Deze werk-
zaamheden dragen bij aan de kwaliteit van de aangiften. Bij horizontaal toezicht heeft de organisatie
zich uitgesproken om transparant te zijn over geconstateerde (fiscale) aandachtspunten. De afspraak
is dat zij voor die aandachtspunten actief om vooroverleg met de Belastingdienst verzoekt. Feitelijk
wordt tijdens de klantcontacten continu gewerkt aan invulling en versterking van het vertrouwen tus-
sen de organisatie, de betrokken externe deskundigen en de Belastingdienst. 

De voorinformatie die de Belastingdienst krijgt, leidt ertoe dat wij de vorm en intensiteit van ons toe-
zicht kunnen aanpassen. Immers, we krijgen steeds actuele informatie over de kwaliteit van de schil-
len en zien dat de organisatie actief aandachtspunten met ons deelt.14 De manier waarop de organi-
satie met het vooroverleg omgaat, is - samen met de uitkomst van het vooroverleg - medebepalend
voor ons oordeel of de aangifte als geheel aanvaardbaar is. 

De relatie tussen het schillenmodel en horizontaal toezicht is hieronder weergegeven:

Het schillenmodel bij horizontaal toezicht

                                                       
14 Zie hoofdstuk 13 voor een toelichting op het aangepaste toezicht.
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3. Het HT-proces in vogelvlucht

Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de stappen binnen het proces van horizontaal toezicht. De
stappen zijn beschreven voor de situatie dat het behandelteam nog geen compleet klantbeeld heeft
van de organisatie. 

Afhankelijk van de mate van volledigheid van het klantbeeld kunnen bepaalde stappen sneller worden
doorlopen. In de communicatie met de klant geven we in dat geval aan waarom bepaalde werkzaam-
heden die zijn opgenomen in de leidraad achterwege blijven.

Fasen klantbeeld ATK+
De hoofdstukken van deze leidraad zijn gegroepeerd rondom de fasen van het klantbeeld in de appli-
catie ATK+.15 Deze fasen zijn:
- fase 1: klant in beeld;
- fase 2: horizontalisering wel/niet haalbaar;
- fase 3: zicht op opzet en bestaan AO/IB;
- fase 4: zicht op bestaan en werking AO/IB;
- fase 5: vorm en intensiteit toezicht aangepast;
- fase 6: convenant met fiscaal dienstverlener (wordt apart behandeld in hoofdstuk 16).

Binnen deze fasen komen verschillende praktijkstappen voor. Na het doorlopen van de stappen wor-
den de bevindingen geregistreerd in ATK+. In de volgende hoofdstukken is telkens één stap uitge-
werkt. Voor het doel van de leidraad zijn de fasen 3 en 4 samengevoegd onder het kopje Administra-
tieve organisatie en interne beheersing, omdat deze fasen in de praktijk nauw op elkaar aansluiten.

De stappen binnen het horizontaal toezichtproces
Binnen de fasen klantbeeld 1 tot en met 5 worden de onderstaande praktijkstappen onderscheiden:16

- stap 0: klantoriëntatie;
- stap 1: het HT-gesprek;
- stap 2: de complianceverkenning;
- stap 3: afronden lopende problematiek;
- stap 4: het convenant;
- stap 5: analyse en versterking fiscale beheersing (TCF);
- stap 6: aangepast toezicht.

Er zijn twee belangrijke aandachtsgebieden:
- houding en gedrag en de motieven die daaraan ten grondslag liggen (hierop ligt de focus tijdens

het hele traject);
- fiscaal in control zijn (hierop komt de focus met name te liggen vanaf de stappen 5 en 6).

Stap 0: klantoriëntatie (hoofdstuk 4)
Zowel het behandelteam als de organisatie (of een bij de organisatie betrokken externe deskundige)
kan op verschillende momenten het initiatief nemen voor een oriëntatie op horizontaal toezicht. Het
behandelteam betrekt in de oriëntatie het huidige klantbeeld en de samenstelling van de entiteit. 

Stap 1: het HT-gesprek (hoofdstuk 6)
Het doel van het HT-gesprek is een wederzijdse verkenning van de mogelijkheden voor de toepas-
sing van horizontaal toezicht bij de organisatie. Onderdelen van die wederzijdse verkenning zijn de
kernbegrippen en uitgangspunten, de verantwoordelijkheden en verwachtingen, een schets van de
stappen in het horizontaal toezichtproces, de ‘tone at the top’ en de ervaringen in de huidige contac-
ten.

                                                       
15 ATK+ wordt in de segmenten MGO en ZGO gebruikt als permanent dossier voor onze klanten. ATK+ staat voor Applicatie

Transparante Klantbehandeling. 
16 Deze stappen worden in chronologische volgorde doorlopen. Het is echter mogelijk dat vanuit een veranderende situatie

elementen van stap 1 of stap 2 nog eens worden herhaald. 
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Stap 2: de complianceverkenning (hoofdstuk 7)
De complianceverkenning heeft als doel om samen met de organisatie vast te stellen of horizontalise-
ring van het toezicht haalbaar is. Daarom willen we zicht krijgen op de fiscale houding en het gedrag
van de organisatie (en betrokken partijen): het willen. Ook bespreken we met de organisatie hoe zij
haar verantwoordelijkheid oppakt om aanvaardbare aangiften in te dienen. We stellen gezamenlijk
vast of de randvoorwaarden aanwezig zijn om te komen tot een adequate beheersing van fiscaliteit:
het kunnen. 

Stap 3: afronden lopende problematiek (hoofdstuk 8)
Met het afronden van lopende problematiek maken we de weg vrij voor het werken in de actualiteit.
Uitgangspunt is dat lopende problematiek zo veel mogelijk wordt afgerond vóór het sluiten van het
convenant. Waar dat nog niet mogelijk is, maken de Belastingdienst en de organisatie samen goede
procedureafspraken. Onder lopende problematiek worden verstaan fiscale zaken of invorderingsza-
ken die al bekend zijn bij de organisatie en/of de Belastingdienst. 

Stap 4: het convenant (hoofdstuk 9)
De organisatie en de Belastingdienst evalueren gezamenlijk de ervaringen uit de voorgaande stap-
pen. Bij een positieve uitkomst maken we een afspraak over de toepassing van horizontaal toezicht.
Het uitgangspunt is dat deze afspraak wordt vastgelegd in een convenant. Beide partijen kunnen
elkaar aanspreken op de naleving ervan. In het hoofdstuk zijn aandachtspunten opgenomen ten aan-
zien van de inhoud en de reikwijdte van het convenant. 

Stap 5: analyse en versterking fiscale beheersing (TCF) (hoofdstuk 11)
In stap 5 staat de versterking van de fiscale beheersing centraal. Dit is primair de verantwoordelijk-
heid van de organisatie. De Belastingdienst stimuleert en ondersteunt de organisatie actief bij dit
proces. De feitelijke invulling van de fiscale beheersing is afhankelijk van de grootte en de complexi-
teit van de organisatie. Een fiscaal beheersingsysteem (TCF) is maatwerk en dus voor iedere organi-
satie specifiek. Er zijn gemeenschappelijke elementen te onderkennen die in dit hoofdstuk worden
belicht. 

Stap 6: aangepast toezicht (hoofdstuk 13 en 14)
De vorm en de intensiteit van het toezicht stemmen we af op de beschikbare voorinformatie over de
organisatie. Deze voorinformatie ziet onder andere op de mate waarin de organisatie fiscaal in control
is en op het werk dat externe deskundigen uitvoeren. De afstemming is organisatiespecifiek en dus
maatwerk. In hoofdstuk 13 is het effect van horizontaal toezicht op een aantal elementen van de
klantbehandeling toegelicht. In hoofdstuk 14 is de aanpassing van het toezicht in de vorm van een
onderzoek uitgewerkt. 

Verantwoordelijkheden
Binnen de inrichting van het fiscale toezicht staat de eigen verantwoordelijkheid van zowel de organi-
satie als de Belastingdienst centraal. De organisatie is verantwoordelijk voor het voldoen aan de fis-
cale wet- en regelgeving, door een compliante houding en gedrag en een adequate inrichting van de
interne beheersing. Het is de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst om zijn toezicht hierop af te
stemmen (responsief handhaven). Ook wanneer de organisatie haar interne beheersing en monitoring
op orde heeft, behoudt de Belastingdienst zijn toezichthoudende rol. Daarbij past dat we op transpa-
rante wijze duidelijk maken hoe we bij de inrichting van het toezicht rekening houden met de voorin-
formatie die we hebben over de organisatie. We doen dat bijvoorbeeld door in horizontaal toezicht
ons strategisch behandelplan te delen met de klant.

Tijdens het gehele proces is het belangrijk dat beide partijen steeds duidelijk hebben wie verantwoor-
delijk is voor welke stap van horizontaal toezicht. Op de volgende pagina is de verdeling van de ver-
antwoordelijkheden in tabelvorm inzichtelijk gemaakt.
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Stap 0: klantoriëntatie

Stap 5: analyse & versterking fiscale beheersing

Stap 1: HT-gesprek

Stap 2: complianceverkenning

Stap 6: aangepast toezicht

Stap 3: lopende problematiek

Stap 4: convenant

Behandelteam

Organisatie

Management organisatie en management
Belastingdienst

Behandelteam  en organisatie

Behandelteam

Behandelteam  en organisatie

Management organisatie en management
Belastingdienst

Stappen Verantwoordelijkheid

Bij horizontaal toezicht past dat de ene partij zich terughoudend opstelt als de andere partij zijn ver-
antwoordelijkheid moet nemen. Het risico bestaat dat de organisatie of de Belastingdienst de invulling
van zijn verantwoordelijkheid laat afhangen van de initiatieven van de ander. Als bijvoorbeeld het
behandelteam bij de analyse en versterking van de fiscale beheersing een te actieve rol speelt, kan
dat tot gevolg hebben dat de organisatie afwacht wat het behandelteam als aandachtspunten meldt
en de eigen verantwoordelijkheid daarvan een afgeleide laat zijn.17 De Belastingdienst is echter niet
verantwoordelijk voor de interne beheersing en geeft geen richtlijnen voor de inrichting ervan, anders
dan de algemene eisen uit artikel 52 Awr. 

Voor de Belastingdienst houdt het werken vanuit de eigen verantwoordelijkheid verder in, dat de rele-
vante wet- en regelgeving en de daaraan verbonden bevoegdheden bepalende factoren zijn bij het
uitvoeren van onze activiteiten.18 We vinden het belangrijk om op basis van vertrouwen en met begrip
voor de positie van belastingplichtigen te werken, maar we willen ervoor waken dat we onze objec-
tieve oordeelsvorming verliezen. Dit staat bekend als het risico van ‘verkleving’.19 

Schematische weergave horizontaal toezicht
In het schema op de volgende pagina zijn het proces van horizontaal toezicht en de relatie tussen de
praktijkstappen en de fasen in ATK+ weergegeven.

Toelichting
Tijdens de verschillende contactmomenten met de organisatie en stappen in het proces verschuift
onze focus van ‘houding en gedrag’ naar ‘fiscale beheersing’. In het begintraject hebben we vooral
aandacht voor de fiscale ‘tone at the top’ als basis voor de nieuwe manier van werken. In een later
stadium komt daar de aandacht voor de fiscale beheersing bij. We krijgen dan ook informatie om het
toezicht effectief aan te passen. Na uitvoering van de stappen worden de bevindingen geregistreerd
in de betreffende fase van het Klantbeeld in ATK+.

                                                       
17 Deze verschijningsvorm staat ook wel bekend als ‘moral hazard’. Deze term vindt onder andere toepassing in de economie,

statistiek en verzekeringswezen. Een actueel voorbeeld is het depositogarantiestelsel. Omdat de overheid toezicht houdt en
spaargeld tot een bepaald bedrag garandeert, neemt de spaarder meer risico en stort zijn geld op een rekening bij een
minder bekende bank.

18 Dit betekent bijvoorbeeld dat we niet meer documentatie opvragen, dan waar we op grond van onze bevoegdheden recht op
hebben. We vragen dus geen inzage in fiscale adviesdossiers. Verder beperken we de vraag om documentatie tot die
stukken die het doel van bijvoorbeeld de complianceverkenning ondersteunen.

19 Het risico van ‘verkleving’ wordt ook wel collusie of (regulationary) capture genoemd. De frontliniemedewerkers van een
toezichthouder lopen het grootste risico verkleefd te raken. Zij werken vaak buiten de muren van hun eigen organisatie en
binnen de muren van de toezichtgenieter. Sprekende voorbeelden zijn de wijkagent en de undercover-agent.
Frontliniesturing vanuit de politieorganisatie, waaronder intensieve ‘debriefings’, moeten voorkomen dat de agenten verkleefd
raken met het milieu waarin zij werken. Het risico op verkleving door medewerkers van de Belastingdienst is door de
introductie van horizontaal toezicht toegenomen. Wij willen immers een vertrouwensrelatie opbouwen en met begrip voor de
belastingplichtigen en de belangen en bezwaren van de belastingplichtige of de sector ons werk doen.
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Tijd

Klantoriëntatie
Analyse &

Versterking fiscale
beheersing (TCF)

1e HT-
gesprek

Lopende problematiek

Compliance-
verkenning Aangepast toezicht

Fase 1: Klantbeeld Fase 2:
Is horizontalisering haalbaar?

Fasen 3/4:
AO/IB

Fase 5:
Aangepast Toezicht

-

Transparantie, Vertrouwen en Begrip

Mate van
aandacht

(focus)

Houding en gedrag

Fiscale beheersing

C
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n
v
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n
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n
t

 
Het HT-proces



Fase 1: klant in beeld

We hebben een actueel en goed beeld van de klant en
hebben dat vastgelegd in ATK+. We hebben inzicht in de

juridische en fiscale structuur en activiteiten van de klant. Er
is een actualiteitsbezoek geweest waarbij wij een indruk van

de compliance en fiscale problematiek hebben gekregen. We
weten wie de voor ons belangrijke personen bij de klant zijn

en welke partijen de klant inschakelt om aan zijn fiscale
verplichtingen te voldoen. Ook weten we welke andere

toezichthouders zich met de klant bezighouden.
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4. Stap 0: klantoriëntatie

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de interne voorbereiding op een horizontaal toezichttraject toegelicht. Het
behandelteam analyseert het aanwezige klantbeeld en oriënteert zich op de relevante aspecten. De
klantoriëntatie vormt het startpunt voor het HT-gesprek en de latere complianceverkenning. 

Initiatief voor horizontaal toezicht
Het behandelteam analyseert op basis van het huidige klantbeeld of een organisatie in aanmerking
kan komen.20 Hierna treedt in veel gevallen de klantcoördinator in contact met de organisatie. Een
natuurlijk moment om het onderwerp voor het eerst aan te stippen, is bijvoorbeeld een bedrijfsge-
sprek, een vooroverleg, de afronding van een boekenonderzoek of het afwikkelen van een bezwaar-
schrift. Wanneer de organisatie het concept verder wil bespreken, wordt hiervoor een apart HT-
gesprek gepland (zie hoofdstuk 6).

Het komt ook voor dat de organisatie of haar externe deskundige de klantcoördinator benadert voor
een verkenning van horizontaal toezicht. Daarnaast is het mogelijk dat een organisatie wordt aange-
meld voor een fiscaal dienstverlenersconvenant. Voor deze situatie wordt verwezen naar
hoofdstuk 16.

Klantbeeld
Onafhankelijk van wie het initiatief heeft genomen, bespreekt en analyseert het behandelteam intern
voor alle middelen het aanwezige klantbeeld. We gaan ervan uit dat het behandelteam in de meeste
gevallen een redelijk beeld heeft van de organisatie. De oriëntatie kan wel aanleiding zijn het klant-
beeld aan te vullen en te verdiepen. Het is echter geen strikte voorwaarde dat het klantbeeld al com-
pleet is vóór de start van een horizontaal toezichttraject.

Onderstaande vragen kunnen relevant zijn bij de klantoriëntatie:
- Hoe is het aangifte- en betalingsgedrag?
- Zijn er lopende bezwaarschriften/procedures/vooroverleg?
- Wat is ons beeld van de houding van de organisatie bij fiscale contacten (controles/vooroverleg/

bezwaar)?
- Wie zijn de belastingadviseur en openbaar accountant en wat is hun rol bij de fiscale contacten

(controles/vooroverleg/bezwaar)?
- Hoe is de concernstructuur? Zijn er regelmatig wijzigingen?
- Heeft de organisatie voldoende deskundig financieel en fiscaal personeel?
- Hoe zijn de directie en de raad van commissarissen samengesteld? Hoe vindt aansturing plaats?
- Wat zijn de bedrijfsactiviteiten en bekende fiscale aandachtspunten van de organisatie?
- Wat is de inhoud van het jaarverslag (kerncijfers, fiscale strategie)? 
- Welk type accountantsverklaring is afgegeven?
- Is er al een beeld van de mate van de fiscale beheersing?
- Bij klanten met internationale transacties binnen het concern: Kun je de transferpricing-

documentatie gebruiken voor een beter zicht op de organisatie?21

- Welke andere toezichthouders zijn betrokken bij de organisatie?22

Veel van deze vragen zijn ook onderdeel van het strategisch behandelplan in ATK+. Het is handig om
voor de klantoriëntatie te inventariseren in hoeverre ons beeld van de organisatie volledig en up-to-
date is. Indien nodig kan het behandelteam bezien hoe het behandelplan kan worden aangevuld.

Belastingmiddelen
Horizontaal toezicht ziet op de Nederlandse belastingheffing van alle rijksbelastingen, de invordering
en (indien van toepassing) het btw-compensatiefonds. Als sprake is van samenloop met douaneacti-
viteiten wordt zo veel mogelijk samen met de Douane invulling gegeven aan het traject.23

                                                       
20 Bij de analyse van het klantbeeld kunnen negatieve ervaringen uit het verleden kansen bieden in het traject.
21 Op basis van artikel 8b Wet Vpb dient bij klanten met internationale transacties transferpricing-documentatie aanwezig te

zijn. Deze documentatie geeft in het algemeen een goed beeld over de vraag wie wat waar doet binnen de organisatie. Het is
raadzaam deze documentatie in samenwerking met een lid van de Coördinatiegroep Verrekenprijzen (CGVP) te bekijken.

22 De Douane heeft mogelijk ook informatie over de andere toezichthouders en handhavingsinstanties.
23 Zie hoofdstuk 21 voor een toelichting op de samenwerking met de Douane.
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Partijen onder horizontaal toezicht
Het analyseren van de entiteitsstructuur is een onderdeel van de klantoriëntatie. De Belastingdienst
en de organisatie bepalen tijdens het traject gezamenlijk welke partijen onder het horizontaal toezicht
vallen. We streven naar opname van de hele entiteit. Dit is echter altijd maatwerk. We willen minimaal
de vennootschappen raken waar de kernactiviteiten van het concern plaatsvinden en de vennoot-
schappen waarin zij overwegende zeggenschap hebben.24 

Een entiteit die wordt geleid door directeuren-grootaandeelhouders (digra’s) verdient bijzondere aan-
dacht. Wanneer een digra tot de entiteit behoort en hij alleen of met anderen verantwoordelijk is voor
de tone at the top, worden zijn fiscale aangelegenheden in principe meegenomen in de afspraken
over horizontaal toezicht.25 In de klantoriëntatie en in het HT-gesprek wordt de positie van de digra’s
meegenomen. 

Fiscaal in control?
Om in aanmerking te komen voor horizontaal toezicht is het geen voorwaarde dat de organisatie bij
aanvang van het traject (voor al haar onderdelen) volledig en zichtbaar in control is. We vragen wel
vanaf de eerste contacten aandacht voor de bereidheid van de organisatie om te werken aan de ver-
sterking van de fiscale beheersing. Het is belangrijk dat de organisatie laat zien dat zij de fiscaliteit
voor alle onderdelen van de entiteit wil beheersen en de inrichting van de bedrijfsprocessen (en de
fiscale component) continu wil versterken. Daarbij hoort ook dat de organisatie in staat is deze ver-
antwoordelijkheid in te vullen, met eigen medewerkers of externe deskundigen. 

Het versterken van de fiscale beheersing is een bijzonder aandachtspunt in de volgende situaties:
- Pas verworven deelnemingen

Het is voorstelbaar dat de organisatie nog geen volledig zicht heeft op het functioneren van de
nieuw verworven deelnemingen. 

- Digra’s
Ten aanzien van de fiscale aangelegenheden van digra’s en hun persoonlijke houdster-maat-
schappijen kan sprake zijn van beperkingen in de beheersing en daarmee in de aanpassing van
ons toezicht. Werkzaamheden door externe deskundigen kunnen kwaliteit toevoegen. De kernbe-
grippen van horizontaal toezicht en de daarvan afgeleide afspraken zijn onverkort van toepas-
sing. Denk bijvoorbeeld aan transparantie over de fiscaal relevante zaken, het voeren van voor-
overleg en het snel bieden van zekerheid.

                                                       
24 Zie verder hoofdstuk 9, stap 4: het convenant.
25 Bestuurders van een concern zonder aandeelhoudersrelatie vallen hier dus niet onder. Zij zijn immers niet opgenomen in

(dezelfde fiscale entiteit met) individuele klantbehandeling. Zij bepalen wel de ‘tone at the top’, maar anders dan de digra zijn
zij geen zelfstandige partij in het convenant.
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5. Verwerking ATK+

Algemeen
Het is essentieel dat de klant in beeld is, zodat wij een behandelstrategie kunnen bepalen die past bij
de klant. Hierin onderscheidt de individuele klantbehandeling binnen MGO en ZGO zich van de mas-
sale klantbehandeling binnen MKB en Particulieren. Van elke klant in MGO en ZGO moeten wij kun-
nen aangeven wat we van de klant weten. Dat doen we in ATK+ Behandelplan in (onder andere) het
tabblad Fase klantbeeld. De verschillende fasen zijn hieronder schematisch weergegeven:

In de segmenten MGO en ZGO is het de bedoeling dat wij met elke klant de mogelijkheden onder-
zoeken om te komen tot horizontalisering van het toezicht. Dit houdt in dat we de vorm en de inten-
siteit van het toezicht kunnen aanpassen, afhankelijk van de mate waarin de klant zelf zicht heeft op
de opzet, het bestaan en de werking van de AO/IB en het oppakken van de verantwoordelijkheid voor
een aanvaardbare aangifte.

Fase 1: klant in beeld
In de segmenten MGO en ZGO willen we alle klanten actueel in beeld hebben, onafhankelijk van de
vraag of een HT-traject is of zal worden ingezet. Alle klanten zullen uiteindelijk in fase 1 zitten. Bij
deze fase hoort:
a. het verzamelen en actueel houden van de gegevens over:

- kernactiviteiten;
- juridische en fiscale structuur;
- belangrijke personen bij de klant (bestuurders, commissarissen, controllers, eventueel interne

fiscalisten);
- externe deskundigen;
- andere toezichthouders die zich met de klant bezighouden.

b. het brengen van een actualiteitsbezoek aan de klant waarin we deze gegevens hebben bespro-
ken en een indruk hebben gekregen van de compliance en fiscale problematiek die bij de klant
speelt.

3. Zicht op opzet en bestaan AO/IB3. Zicht op opzet en bestaan AO/IB

1: Klant in beeld

5. Vorm en intensiteit toezicht
aangepast

4. Zicht op bestaan en werking
AO/IB

3. Zicht op opzet en bestaan AO/IB

2b. Horizontalisering niet haalbaar2a. Horizontalisering haalbaar

6. Convenant met fiscaal
dienstverlener
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Samenhang fase 1: klant in beeld en stap 0: klantoriëntatie
Fase 1 is het vertrekpunt voor onze keuzes in de klantbehandeling, onafhankelijk van de vraag of een
HT-traject wordt ingezet. Als we tijdens stap 0 intern analyseren of een klant in aanmerking komt voor
een HT-traject, dan is dat gebaseerd op het klantbeeld van fase 1. Mogelijk kan het nodig zijn om bij
de klantoriëntatie het klantbeeld verder uit te bouwen.

Fase Convenant ATK+
Naast het vastleggen van een fase klantbeeld, wordt in ATK+ ook aangegeven of er met de organisa-
tie een gesprek is gevoerd over een convenant en zo ja, wanneer dit convenant is gesloten.
Dit wordt gedaan in het onderdeel ‘fase convenant’. Daarbij zijn de volgende opties mogelijk:
- fase 1: niet in gesprek
- fase 2: in gesprek
- fase 3: convenant afgesloten
- fase 4: convenant niet mogelijk
Wanneer alleen het klantbeeld bekend is (fase 1: klant in beeld), dan is er nog geen gesprek over een
convenant geweest. In dat geval is in Fase Convenant vakje 1: niet in gesprek aangevinkt. 

Output van fase 1
Te denken valt in deze fase aan het volgende:
- geactualiseerd klantbeeld en strategisch behandelplan in ATK+;
- verslag bedrijfsgesprek/actualiteitsbezoek.



Fase 2: is horizontalisering haalbaar?

We hebben met de leiding van de klant gesproken over
horizontalisering van het toezicht (in een HT-gesprek).

Daarbij zijn de rollen en verantwoordelijkheden van ons en
van de klant ter sprake geweest. We hebben met de klant

besproken of hij met ons wil werken volgens de
uitgangspunten van horizontaal toezicht (‘willen’) en of hij in

staat is te werken aan (verdere) versterking van de interne
beheersing van de fiscaal relevante bedrijfsprocessen

(‘kunnen’). In gezamenlijkheid komen we - op basis van het
klantbeeld, het HT-gesprek en onze complianceverkenning -

tot een conclusie of horizontalisering van het toezicht past
bij deze klant.
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6. Stap 1: het HT-gesprek

Inleiding
Dit onderdeel ziet op het (eerste) HT-gesprek. De bedoeling is dat dit gesprek wordt gevoerd met de
hoogste leiding van de organisatie.26 In de ‘traditionele’ klantbehandeling spreken we niet altijd met
hen. Van de zijde van de Belastingdienst nemen ook leidinggevenden deel aan het HT-gesprek. In
het HT-gesprek staat bij voorkeur alleen het horizontaal toezicht op de agenda. Als ook allerlei
lopende zaken worden besproken, kan dit leiden tot verwarring en wordt de aandacht voor de intro-
ductie van horizontaal toezicht mogelijk te veel afgeleid.

Doel
Het doel van het HT-gesprek is een wederzijdse verkenning van de mogelijkheden voor de toepas-
sing van horizontaal toezicht bij de organisatie. Onderdelen van die wederzijdse verkenning zijn: 
1. een toelichting op de kernbegrippen en uitgangspunten;
2. verantwoordelijkheden en verwachtingen over en weer;
3. een schets van de stappen in het horizontaal toezichtproces; 
4. de ‘tone at the top’, zowel bij de organisatie als bij de Belastingdienst;
5. de positieve en negatieve ervaringen in de huidige contacten.

De onderwerpen 1, 2 en 4 worden hieronder nader toegelicht. In het gesprek worden de onderwerpen
geïllustreerd met de wederzijdse ervaringen. 

Kernbegrippen en uitgangspunten horizontaal toezicht
De algemene kernbegrippen en uitgangspunten zijn benoemd in hoofdstuk 1 van deze leidraad. 

Let op
In de praktijk blijkt dat veel organisaties al eens gehoord hebben van horizontaal toezicht, maar
dat de gevormde beelden bij de organisatie niet altijd in overeenstemming zijn met onze bedoe-
ling. Vraag daarom de organisatie wat zij inmiddels weten over het concept en welke beelden zij
daarbij hebben. 

Verantwoordelijkheden en verwachtingen27

Het is belangrijk in het eerste gesprek al expliciet in te gaan op de wederzijdse verantwoordelijkheden
en de verwachtingen die beide partijen van elkaar mogen hebben. De organisatie kan dan een goede
afweging maken of zij de mogelijkheden voor horizontaal toezicht wil gaan verkennen. Zoals al is
geschetst in hoofdstuk 1, is de organisatie verantwoordelijk voor het indienen van een aanvaardbare
aangifte. Om een aanvaardbare aangifte te kunnen doen, moet de organisatie aandacht hebben voor
het inrichten en functioneren van haar interne beheersing (TCF). De Belastingdienst is verantwoorde-
lijk voor het inrichten van het toezicht en een snelle standpuntbepaling ten aanzien van voorgelegde
fiscale issues. Deze verantwoordelijkheden komen ook terug in de tekst van het convenant. De
Belastingdienst neemt de verantwoordelijkheid voor de aanvaardbare aangifte niet over en wordt ook
geen adviseur. Zowel de organisatie als de Belastingdienst zijn verantwoordelijk voor het bevorderen
van het werken in de actualiteit.

Hieronder is een aantal gespreksonderwerpen rondom verantwoordelijkheden en verwachtingen op-
genomen. In de complianceverkenning gaan we actief met deze onderwerpen aan de slag. In het HT-
gesprek hoeven we daarom nog niet overal een duidelijk beeld van te krijgen:
- de aandacht voor de fiscaliteit binnen de organisatie;
- de strategische doelstellingen, in het algemeen en op fiscaal gebied;
- het systeem van interne beheersing, interne controle en externe controle met name ten aanzien

van de fiscaliteit;
- de verwachtingen rondom de analyse en de versterking van de fiscale beheersing; 
- eerste verkennende gedachten over het organiseren van het vooroverleg, het werken in de actu-

aliteit en wat daarvoor bij beide partijen mogelijk nog nodig is;
- het aanpassen van het toezicht door de Belastingdienst op de kwaliteit van de interne beheer-

sing, interne controle en externe controle.

                                                       
26 Denk hierbij bijvoorbeeld aan de CEO, CFO, digra of ambtelijk en politiek verantwoordelijken bij een non-profitorganisatie.
27 Zie ook hoofdstuk 3 onder het kopje 'verantwoordelijkheden'.
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Tone at the top
Bij het bespreken van de ‘tone at the top’ en de fiscale strategie van de organisatie is het van belang
deze te wegen aan de hand van eerdere klantervaringen (zowel positief als negatief). Als de uitge-
sproken ‘tone at the top’ niet aansluit bij de eerdere klantervaringen, is het wenselijk dit bespreekbaar
te maken.

Er zijn bijzondere situaties die mogelijk aandacht behoeven. Daarbij valt te denken aan een organisatie
met één of meer digra’s,28 een non-profitorganisatie of een organisatie waarbij de moedermaatschappij
van de entiteit in het buitenland is gevestigd. Voor de laatste situatie kan het lastig zijn zicht te krijgen
op de ‘tone at the top’ en de continuïteit daarvan. Bovendien is mogelijk sprake van cultuurverschillen.
Wees je bewust van deze aspecten en ga actief op zoek naar mogelijkheden om hiermee op een
positieve manier om te gaan. 

Om dit onderwerp goed te kunnen bespreken, is het natuurlijk van belang het HT-gesprek te voeren
met functionarissen die de ‘tone at the top’ binnen de organisatie vertegenwoordigen. Een gesprek met
de hoogste leiding heeft daarom onze voorkeur. De aanwezigheid van een externe deskundige kan
toegevoegde waarde hebben.29 Vanuit de Belastingdienst zijn in ieder geval de klantcoördinator en de
verantwoordelijke manager aanwezig. Eerdere ervaringen hebben geleerd dat contact op manage-
mentniveau voor beide partijen een kritische succesfactor is. De aanwezigheid van een leidinggevende
heeft verschillende voordelen. Zo krijgt de directie van de organisatie meer gevoel bij de Belasting-
dienst. Dat is belangrijk omdat de verwachtingen in het kader van horizontaal toezicht niet alleen de
individuele klantbehandelaar raken, maar de hele organisatie. Hun aanwezigheid onderstreept dat het
concept een strategische keuze is binnen de Belastingdienst die door het management wordt gedra-
gen. Juist in de startfase is het belangrijk dat de organisatie ook inzicht krijg in ónze ‘tone at the top’.
Een ander voordeel van het betrekken van managers is dat het eenvoudiger wordt om hen in te zetten
als er onverhoopt strubbelingen zijn in het traject.

Aandachtspunten bij het HT-gesprek
- Bevestig de afspraak voor het gesprek bij voorkeur schriftelijk.30 
- Stuur geen vragenlijsten voorafgaand aan het gesprek en verstrek ze ook niet achteraf.
- Overweeg om een collega die de complianceverkenning gaat uitvoeren ook aanwezig te laten zijn

bij het gesprek. 
- Ga samen op zoek naar de voordelen voor de organisatie. Als opstapje kun je aangeven dat uit

de evaluatie van de pilot bij ZGO31 de volgende voordelen zijn gebleken:
- verbetering van het fiscale vestigingsklimaat;
- effectieve en efficiënte werkwijze;
- werken in de actualiteit;
- snellere standpuntbepaling door de Belastingdienst;
- openheid tussen beide partijen;
- vermindering van de fiscale onzekerheden;
- betrokkenheid van het management bij de klantbehandeling.

Afstemmen van het vervolgtraject
Naar aanleiding van het gevoerde gesprek gaan beide partijen na of ze het traject met elkaar willen
ingaan. In de praktijk is gebleken dat een tweede (en zelfs derde) gesprek over de uitgangspunten
soms gewenst is. De organisatie is uiteraard vrij in haar keuze. Als de directie (nog) geen behoefte
heeft aan horizontaal toezicht, vraag dan naar de redenen van het besluit en ga daar op in. Op een
later moment kun je er nog eens op terugkomen.

                                                       
28 Er kunnen zich situaties voordoen dat digra’s aangeven dat zij (vooralsnog) geen deel willen uitmaken van de afspraken over

horizontaal toezicht, hoewel zij het concept onderschrijven. Dit hoeft geen beletsel te zijn om afspraken te maken met de
overige onderdelen (vennootschappen) van de entiteit. De digra blijft in zijn rol van bestuurder van de vennootschappen
verantwoordelijk voor de ‘tone at the top’, daarvoor hoeft hij als aandeelhouder geen partij te zijn. Wel is het nodig om af te
wegen of de argumenten van de digra verenigbaar zijn met het concept.

29 De organisatie bepaalt of een externe deskundige aanwezig is bij het gesprek.
30 Bij de bevestiging kan desgewenst documentatie over horizontaal toezicht aan de organisatie worden verstrekt. Denk hierbij

aan publicaties op www.belastingdienst.nl. 
31 De evaluatie is opgenomen in de brief van de staatssecretaris aan de Eerste Kamer van 12 april 2007 (DGB 2007-1685M).
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7. Stap 2: de complianceverkenning

Inleiding
Tijdens de complianceverkenning willen we zicht krijgen op de fiscale houding en het gedrag van de
organisatie (en betrokken partijen): het ‘willen’. We bespreken daarbij met de organisatie hoe zij haar
verantwoordelijkheid oppakt om aanvaardbare aangiften in te dienen. We stellen gezamenlijk vast of
de randvoorwaarden aanwezig zijn om te komen tot een adequate beheersing van fiscaliteit: het
‘kunnen’.

Doel van de complianceverkenning 
De complianceverkenning heeft als doel om samen met de organisatie vast te stellen of horizontalise-
ring van het toezicht haalbaar is. Als de conclusie is dat horizontalisering haalbaar is, kunnen we in
het vervolg steunen op de verklaringen van de organisatie over onder andere de kwaliteit van de
beheersing en over de relevante fiscale issues. Daarom heeft de complianceverkenning een directe
relatie met stap 5: analyse en versterking fiscale beheersing’ (zie hoofdstuk 11). In de compliancever-
kenning ligt de focus op de houding en het gedrag in de organisatie. In stap 5 staat centraal hoe de
organisatie concreet invulling geeft aan (het versterken van) de compliance.

Interne voorbereiding32

In de complianceverkenning werken de verschillende disciplines van het behandelteam met elkaar
samen. De klantcoördinator heeft de regie vanuit zijn centrale positie. Het behandelteam verkent aan
de hand van het actuele klantbeeld en de bevindingen uit het HT-gesprek welke werkzaamheden
nodig zijn om te kunnen concluderen of horizontalisering haalbaar is.33 

Voorbereiding met de organisatie
Voordat de complianceverkenning start, vindt een gezamenlijke voorbereiding met de organisatie
plaats. Een korte kick-off-bijeenkomst is effectief om met de organisatie het doel, de werkwijze en de
gewenste omvang en diepgang af te stemmen. 
Bij het bepalen van de diepgang houden we rekening met het werk dat externe deskundigen al op dit
terrein hebben gedaan en met de kennis en ervaring die we zelf al over de organisatie hebben.34 Dit
kan aanleiding zijn onze feitelijke werkzaamheden in de complianceverkenning te beperken. We
maken transparant welke werkzaamheden we zonder voorinformatie zouden doen, maar nu niet doen
en welke positieve voorinformatie we daarbij hebben meegewogen.
We vragen de organisatie om aan te geven welke sleutelfunctionarissen ons in een gesprek meer
inzicht kunnen geven in de mate van aandacht voor fiscaliteit en beheersing. De procesafspraken die
zijn gemaakt bij de kick-off-bijeenkomst leggen we schriftelijk vast. 

Uitvoering
De complianceverkenning bestaat uit een aantal interviews (afhankelijk van de omvang van de orga-
nisatie) met sleutelfunctionarissen.35 Bij het voeren van deze gesprekken vergt het ‘willen beheersen’
bijzondere aandacht. Het is voor de Belastingdienst belangrijk wanneer we zien dat de organisatie
voldoet aan de verplichtingen uit wet- en regelgeving (waaronder artikel 52 Awr) vanuit de overtuiging
‘het gewoon goed te willen doen’. De interviews bestaan dan ook vooral uit open vragen gericht op de
aandacht voor de beheersing binnen de organisatie. Zo nodig kan de organisatie een en ander illu-
streren met documentatie.

Tijdens de complianceverkenning hebben we steeds aandacht voor de vraag of de uitgangspunten
van horizontaal toezicht voor de organisatie duidelijk zijn. Zonodig bespreken we nogmaals aspecten
die tijdens het HT-gesprek ook aan de orde zijn geweest. We maken daarbij inzichtelijk welke ver-
wachtingen de Belastingdienst heeft rondom het indienen van aanvaardbare aangiften. Voor de orga-
nisatie is het belangrijk dat de verwachtingen duidelijk zijn, zodat het ‘kunnen’ kan worden ingeschat.

                                                       
32 Dit hoofdstuk biedt praktische handvatten voor de werkzaamheden die de complianceverkenning met zich mee kan brengen.

Voor meer informatie over de achterliggende theoretische modellen als Coso en Simons wordt verwezen naar de notitie Tax
Control Framework - Van risicogericht naar ‘in control’: het werk verandert .

33 In verband met de objectivering van onze visie verdient het de voorkeur dat zowel bij de voorbereiding als bij de evaluatie
van de complianceverkenning meerdere personen betrokken zijn. 

34 Er zijn mogelijk rapportages van accountants of tax assurance providers beschikbaar.
35 De ervaring leert dat de verkenning ter plaatse bij een relatief onbekende klant in het MGO-segment zo’n drie dagen in

beslag neemt, waarin drie tot vijf interviews worden gehouden.
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Hoewel de complianceverkenning daar niet op is gericht signaleren beide partijen soms al verbeter-
punten, bijvoorbeeld in de fiscale beheersing (het TCF). De manier waarop de organisatie de punten
onderkent en de verbetering oppakt, geeft mede zicht op de houding en het gedrag en uiteindelijk de
mate van compliance.36

Gespreksthema's
Zoals vermeld in hoofdstuk 1 kent compliance vier aspecten. Deze vier compliance-aspecten komen
terug in de volgende gespreksthema’s:
- strategische doelstellingen;
- interne beheersingsomgeving;
- informatiesystemen;
- fiscale functie;
- extern toezicht en advies.

Hierna is per thema een toelichting opgenomen met een aantal aandachtspunten. Deze punten kun-
nen aan de orde komen tijdens de interviews, maar hoeven niet uitputtend te worden besproken. Door
een selectie van onderwerpen in combinatie met het reeds bestaande klantbeeld ontstaat een af-
doende beeld over het ‘willen en kunnen’ van de organisatie. 

Strategische doelstellingen
De centrale vraag is: Hoe komt de aandacht van de organisatie voor regelnaleving terug in de strate-
gische doelstellingen (in opzet en realisatie)? Daarbij kan aandacht worden besteed aan:
- de missie/visie van het bedrijf en de daarvan afgeleide strategische bedrijfsdoelstellingen;
- de operationele doelstellingen en prestatieindicatoren (performance goals);
- de compliancedoelstellingen (het willen voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder fiscaliteit);
- de houding van het bestuur ten aanzien van (fiscale) risico’s (risk appetite); 
- het fiscale beleid van de organisatie;
- het beloningsbeleid van de organisatie;
- de beoordeling door het management van de realisatie van doelstellingen;
- de aandacht voor (potentiële) tegenstrijdigheden tussen de verschillende doelstellingen.
Deze onderwerpen kunnen worden besproken met de directie (CEO/CFO), de controller en/of de
compliance officer.37

Interne beheersingsomgeving
Centraal staat de vraag: Op welke wijze is er aandacht voor fiscaliteit in de beheersing van de organi-
satie? Aandachtspunten daarbij kunnen zijn:
- de verantwoordelijkheid voor de interne beheersing, inclusief fiscale functie,38 van de organisatie;
- de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen (controllers, fiscale specialisten, accoun-

tants of andere externe deskundigen);
- het bespreken (op welke momenten en in welke lagen) van de risicobeheersing;
- de samenstelling en selectie van de raad van commissarissen of de raad van toezicht; 
- het bespreken en naleven van ethische regels en integriteitsnormen;
- het vormgeven van transparantie met betrekking tot (fiscale) activiteiten en gedragingen;
- de waarborgen van de werking van de interne beheersing;
- het signaleren en oppakken van verbeterpunten in de (fiscale) beheersing.39 
Mogelijke gesprekspartners zijn de directie, de raad van commissarissen, de controller, het hoofd
fiscale zaken en/of de internal auditor.40 

                                                       
36 Het is hierbij mogelijk dat aangiften in het verleden op onderdelen niet aanvaardbaar zijn. In dit geval voeren we overleg met

de organisatie over een oplossing voor het verleden. Zie hiervoor ook hoofdstuk 8 van deze leidraad.
37 De strategische doelstellingen kunnen terugkomen in een gedragscode, de tax guidelines, managementrapportages,

verantwoordingen ten aanzien van de strategische doelstellingen en prestatie-indicatoren en controlerapporten van interne
en externe partijen (interne auditrapporten, SOX-rapportages, milieurapporten e.d.).

38 Zie verderop in dit hoofdstuk en bijlage 3. 
39 Denk bijvoorbeeld aan aanbevelingen in managementletters en bevindingen van fiscale boekenonderzoeken in het verleden.
40 Informatie over de interne beheersingsomgeving ligt vast in onder andere het jaarverslag, een sociaal jaarverslag,

managementletters/accountantsverslagen, managementrapportages, een gedragscode en verslagen van vergaderingen van
de directie en de raad van commissarissen. Ook onze (controle)dossiers kunnen informatie geven over de mate van fiscale
beheersing en compliance.
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Informatiesystemen
De centrale vraag is: In hoeverre heeft de organisatie aandacht voor de informatiesystemen? Enkele
aandachtspunten daarbij zijn:
- het belang van fiscaliteit in de informatiesystemen;
- het belang van beheersing rondom informatiesystemen;41

- het belang van algemene informatiebeveiligingseisen.42

In een interview met de IT-manager of de controller kunnen deze aandachtspunten aan de orde
komen en nader worden geconcretiseerd. Het is raadzaam om het gesprek te voeren in samenwer-
king met een EDP-auditspecialist.43 

Fiscale functie
De fiscale functie wordt op verschillende manieren ingevuld binnen organisaties en varieert van de
administrateur die ook de fiscale aangiften doet tot een grote fiscale afdeling binnen een concern. De
omvang en inrichting van de fiscale functie is veelal gerelateerd aan de omvang van de organisatie
en de complexiteit van de fiscale vraagstukken die de organisatie onderkent. De wijze waarop de
fiscale functie is ingevuld, kan een indicatie zijn voor de kwaliteit van de fiscaal relevante AO/IB.

De volgende vraag staat binnen dit onderdeel centraal: Op welke wijze heeft de organisatie de fiscale
functie vormgegeven? Aandachtspunten kunnen zijn:
- het beleggen van fiscale verantwoordelijkheden;
- de werkzaamheden van de fiscale afdeling;
- het inhuren van externe deskundigen (wie, wanneer en waarom);
- het uitvoeren van aan fiscaliteit gelieerde werkzaamheden door andere dan de fiscale afdeling;
- de integratie van de fiscale functie in de bedrijfsprocessen;
- het up-to-date zijn van fiscale kennis en de borging daarvan;
- de manier waarop de fiscaal verantwoordelijken op de hoogte zijn van nieuwe bedrijfsontwikkelin-

gen, incidentele gebeurtenissen of directiebesluiten;
- het onderkennen en afdekken van fiscale risico’s;
- de totstandkoming van de verschillende belastingaangiften.
Mogelijke gesprekspartners zijn de controller, het hoofd fiscale zaken, het hoofd personeelszaken, de
salarisadministrateur (LH) en/of de btw-administrateur.44 

Extern toezicht en advies
De kernvraag is: Wat is de rol van externe toezichthouders en deskundigen bij de fiscale beheersing
en compliance van de organisatie? Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:
- de rollen, taken en opdrachten van externe toezichthouders en deskundigen (waaronder de fis-

caal adviseur en de accountant);
- de frequentie van het werk van de externe toezichthouders en deskundigen;
- het beleid om externe deskundigen te raadplegen (proactief of in reactie op problemen);
- het uitvoeren van audits en de resultaten daarvan;
- de opvolging van gesignaleerde verbeterpunten;
- de houding van betrokken externe toezichthouders en deskundigen ten aanzien van het concept

van horizontaal toezicht.
Het uitgangspunt is dat we informatie over het ‘willen’ en ‘kunnen’ zo veel mogelijk bij de organisatie
zelf vergaren. Soms constateren we in de interviews dat de organisatie de fiscaliteit niet zelfstandig
kan beheersen en daarvoor externe deskundigen inhuurt. Dan hebben we informatie nodig over hun
rol en functie.45 Een gesprek met de fiscaal adviseur en/of de openbaar accountant kan daarbij toege-
voegde waarde hebben. Tijdens de complianceverkenning verzoeken we niet om inzage in het
accountantscontroledossier.46

                                                       
41 Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werken met stamtabellen en de daaraan verbonden risico’s (in relatie tot de volledigheid en

juistheid van geregistreerde transactiegegevens).
42 Zoals back-ups, wachtwoorden en autorisaties.
43 Aandacht voor IT kan terugkomen in strategische doelstellingen op het gebied van informatiebeveiliging, in managementlet-

ters of in een IT-auditrapport.
44 Fiscale procesbeschrijvingen kunnen de mondelinge informatie ondersteunen.
45 Informatie over de werkzaamheden van de externe deskundigen is vastgelegd in bijvoorbeeld managementletters,

accountantsverslagen en directieverslagen. Het kan zinvol zijn om de bevindingen hierin te bespreken met de directie.
46 Zie hoofdstuk 20: externe deskundigen. 
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Evaluatie
We komen in samenspraak met de organisatie tot de conclusie of horizontalisering haalbaar is. Een
leidende overweging daarbij is, of de organisatie de fiscaliteit wil en kan beheersen en daarbij trans-
parant is over de fiscale vraagstukken. In het traject hebben we gezien dat het ‘willen’ expliciet is
uitgesproken, ook door de sleutelfunctionarissen in de organisatie. De organisatie heeft de fiscale
attitude met voorbeelden concreet gemaakt. Daarnaast is het van belang, dat alle relevante functio-
narissen goed bekend zijn met de verwachtingen en verantwoordelijkheden rondom horizontaal toe-
zicht. Als er tijdens de complianceverkenning belemmeringen naar voren zijn gekomen voor het willen
en/of kunnen beheersen van de fiscaliteit, dan moet duidelijk zijn geworden dat deze door de organi-
satie kunnen worden opgelost. 

Verslaglegging
De bevindingen uit de complianceverkenning worden schriftelijk vastgelegd. Een schriftelijke ver-
slaglegging van de bevindingen dient twee doelen. Ten eerste kunnen we onze bevindingen gestruc-
tureerd delen met de organisatie. Ten tweede wordt het behandelteam geïnformeerd en kan het stra-
tegische behandelplan in ATK+ worden bijgewerkt. Het verslag kan een beperkte omvang hebben.
Het bevat, toegesneden op de specifieke situatie van de organisatie en het al bekende klantbeeld: 
- informatie over het doel en de omvang van de complianceverkenning;
- de conclusie of horizontalisering haalbaar is;
- de gemaakte afspraken naar aanleiding van de bevindingen;
- de uitgevoerde werkzaamheden en de bevindingen. 

Meest belangrijk is de weergave van de in samenspraak getrokken conclusie of horizontalisering van
het toezicht mogelijk is.
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8. Stap 3: afronden lopende problematiek

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over het afronden van lopende problematiek. Wat verstaan we onder ‘lopende proble-
matiek’ en hoe behandelen we dit in de praktijk? Uitgangspunt is dat lopende problematiek zo veel
mogelijk wordt afgerond vóór het sluiten van het convenant. Waar dat nog niet mogelijk is, maken de
Belastingdienst en de organisatie samen goede procedureafspraken. De lopende problematiek wordt zo
veel mogelijk behandeld met inachtneming van alle uitgangspunten van horizontaal toezicht.

Het komt regelmatig voor dat het afronden van fiscale items uit het (recente) verleden moeizaam ver-
loopt, omdat wederzijds standpunten zijn verhard door verstoringen in het proces of de relatie. Wanneer
we deze verstoringen bespreekbaar maken, kan vaak snel vooruitgang worden geboekt. Relatiegericht
werken vanuit de basisbegrippen vertrouwen, transparantie en wederzijds begrip brengt oplossingen
vaak dichterbij. 

Doel afronden lopende problematiek
Met het afronden van de lopende problematiek maken we de weg vrij voor het werken in de actualiteit.
Het samen werken aan het afronden van de problemen uit het verleden en de wijze waarop dit gaat,
voegt informatie toe aan ons klantbeeld. Dit met name ten aanzien van de mogelijkheden om gezamen-
lijk vanuit wederzijds vertrouwen te werken. 

Omschrijving lopende problematiek
Onder lopende problematiek worden verstaan fiscale zaken of invorderingszaken die al bekend zijn bij de
organisatie en/of de Belastingdienst. Het kan gaan om lopende boekenonderzoeken, openstaande aan-
giften en onderhanden bezwaarschriften. Ook procedurele zaken als achterstanden over en weer vallen
hieronder. De Belastingdienst en de organisatie maken samen een overzicht en geven de prioriteiten aan
voor de afhandeling van de problemen. Ook worden bij voorkeur afspraken gemaakt over de verdeling
van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden en over de bijbehorende planning.47 

Oplossingen
Voor het afronden van de lopende problematiek zijn een actieve houding en wederzijds begrip van beide
partijen noodzakelijk. Het is belangrijk dat beide partijen de intentie hebben de bestaande onzekerheden
te verkennen en in beeld te brengen. Uit deze verkenning komen zaken naar voren die opgelost kunnen
worden, maar wordt ook duidelijk over welke fiscale items verschil van mening blijft bestaan. Bij het
zoeken naar een oplossing voor de fiscale discussiepunten heeft het behandelteam een zekere mate van
vrijheid. Deze vrijheid ziet met name op de interpretatie van feiten en de waardering en beëindiging van
onzekerheden. Het algemene kader blijft daarbij de correcte toepassing van wet- en regelgeving en
jurisprudentie. 

Bij het afronden van de lopende problematiek is het overigens geen doel op zich dat over alle discussie-
punten overeenstemming wordt bereikt. Het blijft mogelijk dat we het niet eens worden over een oplos-
sing, ook wel ‘agree to disagree’ genoemd. Dit kan ertoe leiden dat een geschilpunt in gezamenlijk
overleg wordt voorgelegd aan de rechter. 

Correcties en boetes
Bij de afwikkeling van het verleden kan het voorkomen dat al ingediende aangiften gecorrigeerd
moeten worden. Bijvoorbeeld door suppleties, naheffings- of navorderingsaanslagen. In hoofdstuk 19
gaan we in op de vraag hoe we omgaan met deze correcties en het daarbij horende boetevraagstuk.

                                                       
47 Bij de analyse en de versterking van de fiscale beheersing kunnen hiaten in de beheersing geconstateerd worden met

mogelijke gevolgen voor het verleden. Zie hoofdstuk 19 voor een toelichting op hoe de Belastingdienst daar mee omgaat.
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9. Stap 4: het convenant

Inleiding
De voorgaande stappen zijn afgerond en de Belastingdienst en de organisatie hebben gezamenlijk de
mogelijkheden voor horizontalisering van het toezicht geëvalueerd. Beide partijen hebben een duide-
lijk beeld van het proces van horizontalisering van het toezicht, hoe de verdeling van verantwoorde-
lijkheden daarbij is en wat nodig is om dat proces verder vorm te geven. De klant heeft aangegeven
dat hij met ons wil werken volgens de uitgangspunten van horizontaal toezicht (‘willen’) en hij is
(indien nodig) in staat te werken aan (verdere) versterking van de fiscale beheersing (‘kunnen’). De
Belastingdienst vindt op grond van het klantbeeld, het HT-gesprek en de complianceverkenning dat
horizontalisering van het toezicht past bij deze klant. Op dit moment komen wij tot afspraken met de
klant. Het uitgangspunt is dat deze worden vastgelegd in een convenant. 

Gebruik standaardtekst
Voor de individuele convenanten in het MGO- en ZGO-segment is een standaardtekst ontwikkeld.48 Er
zijn twee varianten: één waarbij zowel de Belastingdienst als de Douane partij zijn (‘blauw/groen’
convenant) en één waarbij alleen de Belastingdienst partij is (‘blauw’ convenant). De eerste variant
wordt gebruikt wanneer de Belastingdienst en de Douane gezamenlijk optrekken in het traject.49 De
convenanttekst is geschreven in algemene bewoordingen en is universeel bruikbaar. Rechtsgelijk-
heid, doelmatigheid en neutraliteit (het gelijke speelveld) vereisen dat niet wordt afgeweken van de
standaardteksten. Alleen in heel bijzondere situaties zijn afwijkingen mogelijk, maar alleen in overleg
met het behandelteam, de leidinggevenden en de landelijk coördinatoren.50

Toelichting bij het convenant
- Het convenant wordt namens de Belastingdienst ondertekend door de leidinggevende. Voor aan

de AEX genoteerde fondsen geldt dat een lid van het managementteam Belastingdienst meete-
kent.

- Het convenant wordt namens de organisatie ondertekend op bestuurlijk niveau (CEO, CFO,
digra).

- In het convenant worden geen individuele (fiscale) afspraken opgenomen. Als naast het conve-
nant andere afspraken nodig zijn, bijvoorbeeld over lopende problematiek, worden deze vastge-
legd in een afzonderlijke vaststellingsovereenkomst.

- In de standaardtekst zijn bewust geen expliciete inlever- of reactietermijnen opgenomen. Volstaan
is met de passage dat rekening wordt gehouden met elkaars belangen. Het benoemen van ter-
mijnen past niet in de geest van het convenant. 

- Expliciete eisen aan de interne beheersing zijn niet geformuleerd. Daarvoor is immers de organi-
satie verantwoordelijk.51 

- In het convenant is een voetnoot opgenomen onder het kopje Uitgangspunten met betrekking tot
de Nederlandse belastingheffing voor alle rijksbelastingen. De voetnoot luidt: In voorkomende
gevallen wordt hieronder tevens begrepen de toepassing van het btw-compensatiefonds. Als de
entiteit een non-profitorganisatie of overheidsorgaan is, is deze voetnoot relevant. In andere
gevallen kan de voetnoot komen te vervallen.

- Als ook een Engelse vertaling van het convenant wordt gebruikt, wordt het convenant onderte-
kend dat in het Nederlands is opgesteld. De Engelse vertaling wordt als bijlage toegevoegd.

Maatwerk
Het uitgangspunt is de afspraken van horizontaal toezicht vast te leggen in een convenant. Het komt
voor dat een klant ervoor kiest dat hij wél wil samenwerken volgens de uitgangspunten, maar geen
convenant wil of kan afsluiten.52 In dat geval bespreken we gezamenlijk de redenen en de mogelijk-
heden om toch een convenant te sluiten (eventueel op een later moment). Wanneer het convenant

                                                       
48 Op www.belastingdienst.nl/convenanten is de meest actuele versie raadpleegbaar.
49 Zie hoofdstuk 21.
50 Afwijkende teksten moeten desgevraagd geanonimiseerd integraal openbaar worden gemaakt (WOB). Voorstellen om af te

wijken van de standaardtekst worden vooraf getoetst. De volgende criteria worden onder andere gebruikt: (1) de aanpassing
zorgt voor een inhoudelijke toevoeging, (2) het is noodzakelijk maatwerk, (3) het kan niet op een andere manier worden
afgesproken en (4) het is niet strijdig met het concept.

51 Zie ook hoofdstuk 3 onder het kopje 'verantwoordelijkheden'.
52 Samenwerken zonder convenant wordt ook wel convenantachtig werken genoemd. Het gebruik van deze term is echter niet

gewenst omdat deze verwarring oproept. In de praktijk blijken partijen er verschillende definities aan te geven. Het heeft de
voorkeur om in deze situatie ‘convenantconform werken’ te gebruiken.



 Individuele klantbehandeling

Pagina 32

LEIDRAAD

niet mogelijk is,53 zal voor beide partijen wel duidelijk moeten zijn dat horizontaal toezicht zonder
convenant inhoudt, dat beide partijen samenwerken conform alle uitgangspunten. Dit geldt zowel op
het gebied van houding en gedrag (‘willen’) als op het gebied van de (versterking van de) interne
beheersing van de fiscaal relevante bedrijfsprocessen (‘kunnen’). 

Entiteitsvorming54

Partijen stellen in overleg vast welke belastingplichtigen onder het convenant vallen. We streven er
naar om de hele economische entiteit in het horizontaal toezicht te betrekken. We raken minimaal de
vennootschappen waar de kernactiviteiten plaatsvinden én de vennootschappen waarin zij overwe-
gende zeggenschap hebben. 

De entiteit zal regelmatig uit meer belastingplichtigen bestaan, dan die waarin de kernactiviteiten
plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan digra’s, houdstermaatschappijen of zustermaatschappijen. Ook
voor hen maken we horizontaal toezicht bespreekbaar. Uitgangspunt is dat een digra met beslissende
invloed wordt opgenomen in het convenant. Als de digra argumenten aanvoert om niet deel te nemen
aan het convenant, wordt zorgvuldig afgewogen of die verenigbaar zijn met het concept. Als er sprake
is van samenwerkingsverbanden is het uitgangspunt dat het behandelteam intern overlegt met het
behandelteam dat competent is voor het samenwerkingsverband. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een
deelneming waarin de organisatie niet de volledige zeggenschap heeft. 

De directeur-grootaandeelhouder
In de standaardtekst is opgenomen dat het convenant betrekking heeft op de lichamen waarin de
ondertekenende vennootschap overwegende zeggenschap heeft. Als natuurlijke personen (digra’s)
onderdeel zijn van de entiteit, worden zij in principe betrokken in de afspraak over horizontaal toe-
zicht. Zijn er meerdere digra’s, dan vallen zij allemaal onder de afspraak. Onder het kopje ‘Partijen’
worden dan de afzonderlijke natuurlijke personen benoemd. Zij tekenen het convenant als bestuurder
bij de groep en als privépersoon. 

Partijen
Dit convenant wordt gesloten tussen: 
- [Ondertekende vennootschap 1] gevestigd te …, hierbij vertegenwoordigd door …
- [Ondertekende vennootschap 2] gevestigd te …, hierbij vertegenwoordigd door …
- [Ondertekende vennootschap 3] gevestigd te …, hierbij vertegenwoordigd door …
- [Digra 1], woonachtig te …
- [Digra 2], woonachtig te …
en de Belastingdienst, hierbij vertegenwoordigd door
- … (naam, functie, Belastingdienst)

Dit convenant heeft betrekking op de natuurlijke personen en lichamen waarin de genoemde bestuur-
ders/aandeelhouders zeggenschap hebben. Partijen hebben in overleg vastgesteld welke natuurlijke
personen en lichamen dit betreft. Deze natuurlijke personen en lichamen worden verder gezamenlijk
aangeduid met “de X-groep”.

Publiciteit bij de afsluiting van een convenant
We merken regelmatig dat organisaties publiciteit willen geven aan het sluiten van een convenant met
de Belastingdienst. In dat geval moet het behandelteam contact opnemen met de afdeling persvoor-
lichting op het Ministerie. De persvoorlichter stemt vervolgens met het behandelteam en met de orga-
nisatie af op welke wijze de publiciteit wordt gezocht en of de inhoud in overeenstemming is met de
visie van de Belastingdienst.

Werkafspraken
In de praktijk komt het voor dat organisaties aangeven behoefte te hebben om na of in combinatie
met het afsluiten van het convenant concrete werkafspraken te maken. De achtergrond van zo’n ver-
zoek is vaak dat men inzicht wil krijgen in wat de organisatie en de Belastingdienst in concrete ge-
vallen gaan doen.
Dergelijke werkafspraken zien niet op de invulling van begrippen en normen als aanvaardbare aan
                                                       
53 In de praktijk blijkt dit soms het geval bij een buitenlandse moedermaatschappij.
54 Met het oog op de geheimhouding is het goed om voorafgaand aan het opstellen van de convenanttekst te beoordelen of er

problemen kunnen ontstaan. Dat kan gebeuren als in de opsomming personen of lichamen worden opgenomen, waarvan
niet bij alle betrokkenen bekend is, dat ze gelieerd zijn.
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gifte, pleitbaar standpunt en materiële fouten. Deze invulling vindt plaats op landelijk niveau. Tevens
worden geen werkafspraken gemaakt over termijnen en dergelijke.

Werkafspraken mogen niet worden vastgelegd in een (standaard)overeenkomst, die bij het convenant
wordt gevoegd. Het is wel mogelijk om aan de hand van een aantal thema’s met de organisatie (en de
externe deskundige) te bespreken hoe partijen concreet invulling kunnen geven aan aspecten van
horizontaal toezicht. De gemaakte afspraken tijdens die bespreking kunnen worden vastgelegd in een
gespreksverslag. Gespreksthema’s zijn bijvoorbeeld:
- aanspreekpunten;
- periodiek overleg;
- overleg rondom de versterking van de fiscale beheersing (zie ook hoofdstuk 11);
- procedurele afspraken;
- het afronden van openstaande jaren.55

Beëindiging van het convenant
Er is geen limitatieve opsomming van omstandigheden die voor de Belastingdienst leiden tot beëin-
diging van het convenant. Het uitgangspunt is dat het convenant alleen onder zwaarwegende om-
standigheden wordt opgezegd. In ieder geval moeten beide partijen zich inspannen om mogelijke
aantastingen van het vertrouwen bespreekbaar te maken (zie ook hoofdstuk 18). Soms kan een
gebeurtenis leiden tot (tijdelijk) extra toezicht door de Belastingdienst. Wanneer één van beide par-
tijen het convenant wil opzeggen, moet het behandelteam altijd in overleg treden met leidinggeven-
den en de landelijk coördinatoren. 

Samenloop met andere convenanten
Binnen het MGO- en ZGO-segment kunnen meerdere convenanten op één belastingplichtige van
toepassing zijn. Zie hoofdstuk 16 voor een toelichting op de samenloop tussen een individueel con-
venant, een fiscaal dienstverlenersconvenant en een brancheconvenant.

                                                       
55 De afspraken over de afwikkeling van fiscale discussies worden vastgelegd in een afzonderlijke vaststellingsovereenkomst.
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10. Verwerking ATK+

Algemeen
De stappen 1 tot en met 4 van het HT-traject zijn onderdeel van fase 2 van het Klantbeeld van ATK+.
In het HT-gesprek bespreken de Belastingdienst en de leiding van de organisatie de mogelijkheden
voor horizontaal toezicht. Na het HT-gesprek kunnen we voor sommige klanten al aangeven dat hori-
zontalisering (nog) niet haalbaar is (fase 2b klantbeeld ATK+).

In de complianceverkenning stellen de klant en de Belastingdienst samen vast of en hoe horizontali-
sering van het toezicht kan worden vormgegeven. Na de complianceverkenning geven we aan of
horizontalisering al dan niet haalbaar is (fase 2a of fase 2b Klantbeeld ATK+). Als horizontalisering
haalbaar is, richten wij onze inspanningen samen met de klant op het afronden van de lopende pro-
blematiek (stap 3, zie hoofdstuk 8). Na het afronden of het maken van een procedureafspraak, sluiten
we een convenant (stap 4, zie hoofdstuk 9). De samenhang tussen de stappen 1 tot en met 4 van het
HT-traject en fase 2a en 2b is hieronder schematisch weergegeven. 

De klant wil wel met ons werken 
volgens de uitgangspunten van HT

De klant wil niet met ons werken 
volgens de uitgangspunten van HT

De organisatie:
• wil transparant

zijn
• wil de fiscaliteit

beheersen
• kan de fiscaliteit

beheersen

De organisatie:
• wil transparant

zijn
• wil de fiscaliteit

beheersen
• kan de fiscaliteit

gaan beheersen
• er zijn

verbeterpunten

De organisatie:
• wil geen

inspanningen
doen om de
fiscaliteit te
beheersen

De organisatie:
• wil niet

transparant zijn

Fase 2b. Horizontalisering niet haalbaarFase 2a. Horizontalisering haalbaar

Stap 1: HT gesprek

Stap 2: De complianceverkenning

(diepgang afhankelijk van volledigheid klantbeeld)

Stap 3: Afronden lopende problematiek

Stap 4: Het convenant

Afspraken
groeitraject
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Fase Convenant ATK+ 
In Fase Convenant wordt vakje 2 (in gesprek) ingevuld zodra we over het sluiten van een convenant
hebben gesproken. Vakje 3 (convenant afgesloten) wordt ingevuld, zodra het convenant is getekend.
Als horizontalisering van het toezicht wél haalbaar is en we hebben hierover een afspraak met de
klant, maar er wordt om moverende redenen geen convenant getekend, dan vullen we vakje 4 (niet
mogelijk) in. In de toelichting neemt het behandelteam de reden op, bijvoorbeeld de situatie van een
buitenlandse moedermaatschappij. Als we concluderen dat horizontalisering niet haalbaar is, dan
verwerken we dat niet in vakje 4 van Fase Convenant. Die conclusie ligt immers al vast in Fase 2b
van het Klantbeeld.

Output van Fase 2
Hierbij kan gedacht worden aan het volgende:
- verslag HT-gesprek (gedeeld met de organisatie);
- schriftelijke vastlegging kick-off complianceverkenning;
- schriftelijke verslaglegging complianceverkenning met evaluatie, conclusies en afspraken;
- indien van toepassing: vaststellingsovereenkomst lopende problematiek;
- indien van toepassing: aanslagregeling oude jaren;
- convenant;
- geactualiseerd klantbeeld en strategisch behandelplan in ATK+;
- vooroverleg.
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Fase 3 en 4: administratieve organisatie en
interne beheersing

De klant heeft zicht op en geeft ons inzicht in de opzet, het
bestaan en de werking van de interne beheersing van de

fiscaal relevante bedrijfsprocessen. De klant heeft ook zicht op
de fiscaal relevante bedrijfsprocessen die hij (nog) niet of

onvoldoende beheerst.

De verantwoordelijkheid voor de (fiscale) interne beheersing
ligt bij de klant. Het is aan de klant om deze in te richten op

een manier die bij de aard en omvang van de organisatie past.
Wij stellen daaraan geen specifieke eisen, anders dan de

eisen die zijn opgenomen in de fiscale wet- en regelgeving.
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11. Stap 5: analyse en versterking fiscale beheersing

Inleiding
Organisaties hebben belang bij een adequate beheersing van fiscaliteit, zodat zij een actueel beeld
hebben van de aanvaardbaarheid van de door hen ingediende en in te dienen aangiften. Iedere orga-
nisatie maakt gebruik van fiscale beheersingsinstrumenten. Organisaties verschillen wel in de keuzes
die zij maken bij de inrichting van de beheersing. Daarnaast kan de ontwikkeling van de fiscale
beheersing zich in verschillende stadia bevinden.

In dit hoofdstuk staat de versterking van de fiscale beheersing centraal. Dit is primair de verantwoor-
delijkheid van de organisatie. De Belastingdienst stimuleert en ondersteunt de organisatie actief bij dit
proces. We delen onze beelden en bespreken bevindingen met de organisatie. We geven op basis
van de informatie van de organisatie aan hoe de vorm en de intensiteit van het toezicht worden afge-
stemd op de mate waarin zij in control is. 

De feitelijke inrichting van de fiscale beheersing is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van
de organisatie en de gemaakte keuzes (bijvoorbeeld vanuit een gekozen risicoprofiel of budget). Een
fiscaal beheersingsysteem (TCF) is maatwerk en voor iedere organisatie specifiek.56 Toch zijn wel
gemeenschappelijke elementen te onderkennen die in dit hoofdstuk worden belicht. Tijdens de com-
plianceverkenning hebben we over sommige elementen al met de organisatie gesproken.57 De uit-
komsten van die gesprekken vormen input voor de versterking van de fiscale beheersing.

Doelstellingen fiscale beheersing
Fiscale beheersing vormt een integraal onderdeel van de beheersing van de bedrijfsprocessen binnen
een organisatie. De doelstellingen van de fiscale beheersing liggen dan ook in het verlengde van de
volgende algemene beheersingsdoelstellingen van een organisatie:58

- Het bereiken van de strategische doelstellingen
Denk bijvoorbeeld aan taxplanningsaspecten, waaronder een gewenste effective tax rate.

- Het bevorderen van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering
Deze doelstelling ziet op de primaire processen. De organisatie heeft er belang bij om fiscale
consequenties vanuit de primaire processen en relevante (fiscale) standpunten zo spoedig moge-
lijk met de Belastingdienst te kunnen bespreken.

- Het bevorderen van de kwaliteit van de interne en externe (fiscale) verslaggeving
Deze verslaggeving ziet op belastingaangiften en op het verstrekken van gegevens aan de
Belastingdienst of derden.

- Het bevorderen van de naleving van de relevante (fiscale) wet- en regelgeving (compliance)
Hierbij gaat het erom dat de organisatie aangiften kan indienen die voldoen aan wet- en regelge-
ving en vrij zijn van materiële fouten.

De beheersing van fiscaliteit richt zich op alle belastingmiddelen en in voorkomende gevallen ook op
de douaneverplichtingen. De organisatie kan op basis van al haar werkzaamheden een uitspraak
doen over de mate waarin zij fiscaal in control is. 

Rol Belastingdienst
Nadat de organisatie in kaart heeft gebracht hoe zij de analyse en versterking van de fiscale beheer-
sing wil vormgeven,59 vervult de Belastingdienst een stimulerende en ondersteunende rol. We geven
daarbij feedback op hetgeen wordt waargenomen. De vorm en de intensiteit van het toezicht worden
afgestemd op de mate waarin de organisatie in control is. In onderstaande figuur is het beheersings-
proces van een organisatie zichtbaar gemaakt.

                                                       
56 Zie voor meer uitleg over een TCF de notitie Tax Control Framework - Van risicogericht naar ‘in control’: het werk verandert. 
57 Zie hoofdstuk 7, stap 2: de complianceverkenning.
58 Beheersingsdoelstellingen worden onder andere door Coso benoemd. In de notitie Tax Control Framework - Van

risicogericht naar ‘in control’: het werk verandert wordt het beheersingsmodel van Coso toegelicht.
59 In de praktijk wordt daar in veel gevallen een plan van aanpak voor opgesteld.
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Het fiscale beheersingsproces – organisatie en Belastingdienst

We kunnen invulling geven aan de stimulerende en ondersteunende rol:
- door onze eerder besproken verwachtingen, zonodig, verder te concretiseren , zodat de organi-

satie daar rekening mee kan houden bij de inrichting van de fiscale beheersing (zie ook hoofdstuk
7 en de volgende paragraaf);

- door regelmatig met de organisatie te bespreken wat de stand van zaken en de voortgang is ten
aanzien van de versterking van de fiscale beheersing;60

- door op onderdelen feedback te geven op de verkregen informatie naar aanleiding van onze
contacten met de organisatie (waaronder vooroverleg). We hoeven hierbij niet alle ins en outs te
weten van de organisatie, maar kunnen op sommige onderdelen wel iets dieper gaan. In de prak-
tijk komt het voor dat de organisatie aan de Belastingdienst vraagt of de opzet van een bepaalde
procedure werkbaar is: welke gegevens moeten worden vastgelegd, is de instructie voor een
interne review volledig e.d. We kunnen dan onze visie met de organisatie delen, maar nemen niet
de verantwoordelijkheid van de organisatie of de rol van de externe deskundigen over;

- door fiscale issues met de organisatie te delen waarvan bekend is dat deze vaak voorkomen in
bijvoorbeeld de branche waarin de organisatie opereert;

- door afstemming te zoeken met de organisatie, de openbaar accountant, andere toezichthouders
of externe deskundigen over de invulling van het toezicht.61 Zie hiervoor verder hoofdstuk 13 en
14.

In de praktijk kunnen de hier genoemde onderdelen in een aantal besprekingen met de organisatie
worden doorlopen. Het is niet de bedoeling dat de stimulerende en ondersteunende rol van de
Belastingdienst uitwerkt in een onevenredig groot tijds- en/of capaciteitsbeslag. Het behandelteam
bepaalt gezamenlijk wie aan de besprekingen deelnemen. De klantcoördinator heeft de regie vanuit
zijn centrale positie. Afhankelijk van de gespreksonderwerpen worden personen met de juiste com-
petenties betrokken (middelspecialisten, EDP-auditspecialisten of controlespecialisten).

Verwachtingen vanuit Belastingdienst
Het is voor de Belastingdienst belangrijk om zicht te krijgen op de kwaliteit van de interne beheersing
van de organisatie en op de mate van compliance, zodat wij de vorm en intensiteit van ons toezicht
onderbouwd kunnen aanpassen. Zoals is opgenomen in hoofdstuk 1 en in de beschrijving van de
complianceverkenning onderscheiden we vier aspecten van compliance:
1. het (terecht) registreren voor belastingplicht;
2. het (tijdig) aangifte doen;
3. het juist en volledig aangifte doen;
4. het (tijdig) op aangifte betalen.

In de complianceverkenning lag de focus daarbij op de houding en het gedrag van de organisatie. In
deze stap worden de compliance-aspecten belicht vanuit de vraag hoe de organisatie concreet invul-
ling geeft aan (het versterken van) de compliance. Daarvoor hebben we de volgende aandachtsge-
bieden onderscheiden:62 

                                                       
60 Deze contactmomenten kunnen gedeeltelijk samenvallen met de evaluatiemomenten die in hoofdstuk 18 zijn beschreven.
61 Om in stap 6 optimaal te kunnen steunen op het werk van de partijen, is het goed om nu al gezamenlijk de inhoud van de

beheersing- en toezichtwerkzaamheden en de mogelijkheden tot afstemming te bespreken. Daarbij kan ook al gesproken
worden over de wijze van dossiervorming en vastlegging van bevindingen. Zie ook hoofdstuk 14 van deze leidraad.

62 De onderscheiden elementen komen terug in de fiscale functie. Zie ter toelichting bijlage 3.
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- Fiscale organisatie:
- organisatiestructuur en fiscale structuur (compliance-aspect 1);
- taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (compliance-aspect 2).

- Communicatie rondom fiscale strategie:
- vormgeving communicatie fiscale strategie (compliance-aspect 2).

- Fiscale compliance:
- volledigheid fiscaal relevante vastleggingen (compliance-aspect 3);
- juistheid fiscale interpretatie (compliance-aspect 3);
- tijdigheid financiële afhandeling (compliance-aspect 4).

Deze aandachtsgebieden worden ook door de grotere accountants- en advieskantoren gebruikt bij de
advisering van klanten over de opzet van een TCF. Door deze gebieden te bespreken met de organi-
satie (en eventueel de betrokken externe deskundigen), kan de Belastingdienst duidelijk maken
waaraan hij aandacht besteedt bij de inrichting van het toezicht. 

Tijdens de complianceverkenning is een aantal gespreksthema’s aan bod gekomen. De uitkomsten
van die gesprekken kunnen worden gebruikt om de hierboven genoemde aandachtsgebieden te con-
cretiseren. Zo is bijvoorbeeld de uitkomst van het gesprek rondom strategische doelstellingen van
belang voor het onderdeel Communicatie rondom de fiscale strategie.

Hierna worden de aandachtsgebieden toegelicht. 

Organisatiestructuur en fiscale structuur
Om compliant te kunnen zijn, is het belangrijk om te weten welke onderdelen van de organisatie
belastingplichtig zijn en voor welke middelen. De commerciële structuur wijkt vaak af van de juridi-
sche structuur en die wijkt ook weer vaak af van de fiscale structuur. Het is van belang dat de organi-
satie zicht heeft op de vraag of alle organisatieonderdelen voor alle relevante belastingmiddelen zijn
beschreven. Het ligt voor de hand dat een organisatie meer aandacht heeft voor de organisatiestruc-
tuur naarmate de organisatie groter wordt of als er vaak wijzigingen optreden.63 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Dit aandachtsgebied ziet op de inrichting van de fiscale functie in een organisatie. Het gaat hierbij om
de vraag hoe de organisatie vanuit de fiscale strategie (en de daarvan afgeleide fiscale beheersing)
taken en bevoegdheden toedeelt aan medewerkers en zicht houdt op het functioneren van deze me-
dewerkers. Ook is het van belang dat de organisatie een duidelijk beeld heeft wie verantwoordelijk is
voor de fiscale processen, wie hierover rapporteert en wie de diverse belastingaangiften opstelt. 

Bijzonder aandachtspunt is de toedeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zodanig
dat de organisatie op de hoogte is van alle relevante gebeurtenissen met gevolgen voor de fiscaliteit.
Hiervoor is nodig dat er communicatiestructuren zijn waarbinnen de fiscaal verantwoordelijken opere-
ren. Denk hierbij aan overlegvormen - waarbij ook de fiscaal verantwoordelijke is betrokken - om
financiële, juridische en operationele gebeurtenissen te bespreken. De hieruit voortkomende fiscale
risico’s worden dan beoordeeld en afgehandeld.64 

Communicatie en implementatie fiscale strategie
We willen graag zicht krijgen op de communicatie rondom de fiscale strategie en de wijze waarop
deze wordt geïmplementeerd. Heeft de organisatie aandacht voor het op de hoogte brengen van alle
betrokken functionarissen (ook binnen de bedrijfsprocessen) en voor de bewaking dat zij zich houden
aan de spelregels? Dit onderdeel heeft raakvlakken met de aandacht voor soft controls (waaronder
integriteit).65 Voor ons is van belang of de visie van de leiding van de organisatie in het HT-gesprek
ook bekend is binnen de organisatie. Op welke wijze geeft de organisatie handen en voeten aan de
fiscale strategie? Hoe zorgt zij ervoor dat de ‘tone at the top’ voor iedereen duidelijk is en daarnaar
wordt gehandeld?
                                                       
63 In internationale verhoudingen is het soms lastig om zicht te blijven houden op alle fusies, overnames en ontvlechtingen. Dit

is onder andere van belang bij de consolidatie van de jaarrekening. Ook zou de organisatie zekerheid moeten krijgen over de
fiscale posities van de organisatieonderdelen. In de praktijk merken we bijvoorbeeld voor de OB dat een non-profitorganisatie
geen goed beeld heeft van de belaste activiteiten of dat bepaalde activiteiten ten onrechte als belast worden aangemerkt.

64 Het geheel van deze handelingen wordt binnen de fiscale functie wel aangeduid als Tax Risk Management. Zie bijlage 3.
65 Wanneer de organisatie een bepaalde effective tax rate nastreeft, zal de handelswijze concernbreed gericht moeten zijn op

die doelstelling (het besparen van fiscale lasten). Als de organisatie fiscale ethiek belangrijk vindt, wil ze bewaken dat
medewerkers bijvoorbeeld geen valse facturen opmaken voor klanten.
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Volledigheid fiscaal relevante vastleggingen
Het volledigheidsaspect van de fiscaal relevante vastleggingen ligt in het verlengde van de algemene
beheersingsmaatregelen. We vragen van de organisatie aandacht voor de vraag waar zij zekerheid
aan ontleent dat alle transacties worden vastgelegd en bewaard.
Vrijwel alle organisaties hebben logistieke en/of financiële informatiesystemen voor de ondersteuning
van hun bedrijfsprocessen en de beheersing ervan. Niet alleen worden de financiële uitkomsten ge-
bruikt voor het indienen van de verschillende belastingaangiften, meestal zijn ook de (uitkomsten van)
fiscale beslismomenten in de informatiesystemen opgenomen.66 Een volledige en juiste vastlegging
en verwerking in de informatiesystemen is van essentieel belang voor het uiteindelijk kunnen indienen
van aanvaardbare aangiften. Het is dus belangrijk om vast te stellen dat de directie het belang van de
informatiesystemen onderkent.

In dit onderdeel kan de digitale omgeving een belangrijke rol spelen, omdat veel financiële processen
geautomatiseerd zijn. Wanneer je hierover een gesprek voert, is het raadzaam een EDP-auditspecia-
list in te schakelen.

Juistheid fiscale interpretatie
Verschillende medewerkers binnen een organisatie hebben direct en indirect te maken met fiscaliteit.
Voordat een personeelsfunctionaris laptops uitdeelt aan medewerkers, is het gewenst dat de organi-
satie op de hoogte is van de fiscale consequenties. Hetzelfde geldt voor de verkoopafdeling die inter-
companyleveringen verzorgt, de juridische afdeling die zich bezighoudt met de aankoop van deel-
nemingen, de R&D-afdeling die een subsidieaanvraag doet, etc. We willen graag zicht krijgen op de
wijze waarop de organisatie waarborgt dat de actuele fiscale kennis aanwezig is (in huis of inge-
huurd) én dat de fiscaal verantwoordelijken tijdig worden ingezet zodat de transacties de juiste fiscale
interpretatie krijgen en onderkend wordt of sprake is van een vooroverlegsituatie.

Tijdigheid financiële afhandeling
Tot slot: Het is van belang dat de organisatie bewaakt dat zij tijdig haar geld terugkrijgt of betaalt
nadat de (voorlopige) aangiften zijn ingediend. Ook voor de inregeling van dit aspect vragen we aan-
dacht.

Opzet, bestaan en werking fiscale beheersing
Om de doelstellingen van de organisatie concreet te maken en ervoor te zorgen dat deze doelstellin-
gen worden nageleefd door alle medewerkers, heeft een organisatie kaders nodig. Deze kaders noe-
men we een intern beheersingsysteem.67 De inrichting hiervan voor het onderdeel fiscaliteit verloopt
in grote lijnen als volgt:
- bepalen fiscale strategie;
- analyseren fiscale risico’s (afhankelijk van risico-inschatting en risk appetite);
- bepalen gewenste beheersingsmaatregelen;
- opzetten van de beheersingsmaatregelen (procedures, richtlijnen, controles e.d. gerelateerd aan

bovenstaande aandachtsgebieden).

Vanuit het oogpunt dat de organisatie haar verplichtingen uit wet- en regelgeving wil nakomen, moet
ze met enige regelmaat testen of de beheersingsmaatregelen in de praktijk bestaan en of ze ook wer-
ken. Ze denkt dus niet alleen vooraf na hoe de beheersing er uit moet zien, maar ook wordt achteraf
vastgesteld of de uitvoering correct is geweest. Dit laatste wordt monitoring genoemd. Er zijn ver-
schillende manieren om het bestaan en de werking van de interne beheersing vast te stellen (lijn-
controles, proceduretests, steekproeven). De organisatie bepaalt welke methode het best bij haar
situatie past (vergelijk artikel 52 Awr).

De inrichting en de monitoring van de interne beheersing is geen statisch gegeven, maar een continu
proces dat wordt aangepast op gewijzigde omstandigheden en/of gevonden fouten.

Monitoring
Bij horizontaal toezicht heeft de organisatie afgesproken transparant te zijn over de wijze waarop zij
ervoor zorgt dat in de aangifte geen materiële fouten voorkomen. Om zicht te krijgen op de manier

                                                       
66 Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vermelden van OB-bedragen op verkoopfacturen (regulier, hoog of laag tarief dan wel

Export of ICL) en de juiste verloning van salariscomponenten.
67 Coso is een bekende standaard voor interne beheersing. Zie voor een uitgebreide toelichting op Coso de notitie Tax Control

Framework - Van risicogericht naar ‘in control’: het werk verandert.
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waarop de organisatie dit proces heeft ingericht, kunnen we voorstellen eens aan te schuiven op een
intern toetsingsmoment of om de bevindingen van de internal controlafdeling in te zien en te bespre-
ken met de organisatie. Hiermee krijgen we informatie voor de inrichting van ons toezicht en kunnen
we feedback geven op het monitoringproces. 
De organisatie is vrij in haar keuze omtrent het inrichten van de monitoring functie. De Belasting-
dienst heeft een voorkeur voor het gebruik van statistische steekproeven als wijze van monitoring. Dit
is een doelmatige, objectieve en transparante methode om de monitoring in te richten. De steekproef
wordt dan onderdeel van de interne controlefunctie. Hiermee kunnen organisaties de werking van de
(fiscale) beheersing toetsen en fouten ondervangen.68 De organisatie beoordeelt vanuit de steekproef
de getrokken euro’s op alle relevante aspecten. Waar nodig analyseert en herstelt ze fouten en past
ze de procedures aan. Op deze manier krijgt de leercirkel binnen het (fiscale) beheersingsproces
vorm.

De steekproef is ook een doelmatige, objectieve en transparante methode waarvan de Belasting-
dienst bij de uitvoering van het (aangepaste) toezicht gebruik kan maken (zie hoofdstuk 14). Om de
monitoring en het toezicht optimaal op elkaar te laten aansluiten kunnen de organisatie, de openbaar
accountant en de Belastingdienst de parameters van de steekproef met elkaar afstemmen.69 Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de gehanteerde materialiteit.70 Al in een vroeg stadium kunnen alle partijen,
rekening houdend met ieders verantwoordelijkheid, bespreken wie welke werkzaamheden uitvoert.

Als de organisatie voor een andere methode kiest om de fiscale beheersing te monitoren, dan kan de
Belastingdienst in voorkomende gevallen zelf een steekproef uitvoeren. Hierbij wordt de positieve
voorinformatie uit deze andere methode gebruikt voor de reductie van de steekproefomvang (zie ver-
der hoofdstuk 14).

                                                       
68 Coso geeft twee varianten: een steekproef die continu in de processen is ingeregeld en een periodieke steekproef.
69 Door afstemming te zoeken, kan de organisatie mogelijk een ‘single audit’ inregelen. De gedachte hierbij is dat voor

meerdere doelstellingen (bijvoorbeeld de autorisatie van uitgaven, de juistheid van hoeveelheden en prijzen, de allocatie van
kosten en de fiscale duiding voor alle belastingen) en/of voor meerdere toezichthouders slechts één controle plaatsvindt.

70 Zie hoofdstuk 14 en bijlage 2.
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12. Verwerking ATK+

Algemeen
De informatie over de analyse en versterking van de fiscale beheersing door de organisatie leggen
we vast in de fasen 3 en 4 van het Klantbeeld in ATK+. Benadrukt wordt dat in de praktijkstappen en
in beide fasen van ATK+ de verantwoordelijkheid voor de fiscale beheersing bij de organisatie ligt.
We verwachten van de organisatie dat zij ‘in control’ wil zijn en daarom zicht wil hebben op de fiscale
beheersing. We mogen verwachten dat de administratie, inclusief de fiscale beheersing, past bij de
aard en omvang van de organisatie (vergelijk artikel 52 Awr). Als onderdeel van de fiscale beheersing
vinden wij het van belang dat de organisatie een leercirkel inricht (inclusief de monitoringfunctie). 

De kenmerken van de fasen 3 en 4 zijn hieronder opgenomen:

Fase 3 Fase 4
- Zicht door klant
- Opzet en bestaan
- Gesprek

- Zicht door klant en Belastingdienst
- Bestaan en werking
- Gesprek en eigen waarneming

door Belastingdienst

In de praktijk zullen fase 3 en fase 4 vaak bijna geruisloos in elkaar overlopen. Fase 3 vullen we
zodra de klant in een gesprek met ons deelt, in welke mate zij zicht heeft op de opzet en het bestaan
van de fiscale beheersing. Fase 4 vullen we zodra de klant en de Belastingdienst zicht hebben op het
bestaan en de werking van de fiscale beheersing. Dat zicht krijgen we door gesprekken met de orga-
nisatie en eigen waarneming.

In de praktijk kan fase 3 soms al worden gevuld aan de hand van het actuele klantbeeld en de infor-
matie uit het HT-gesprek en de complianceverkenning. We kunnen fase 4 dan nog niet vullen, omdat
we onvoldoende informatie hebben over het bestaan en de werking van de interne beheersing van de
klant. Op basis van de informatie in het traject zijn er wel mogelijkheden om de intensiteit van het
toezicht voorlopig aan te passen. We komen dan op een later moment toe aan fase 4. Het zal echter
ook vaak voorkomen dat we in gesprek zijn met de klant over zijn fiscale beheersing en dat we daar-
bij informatie verkrijgen, waarmee de fasen 3 en 4 eigenlijk gelijktijdig kunnen worden gevuld.

Op de volgende pagina is het bovenstaande schematisch weergegeven.

Output van fase 3 en 4
Te denken valt aan het volgende:
- verslagen besprekingen/voortgangsgesprekken rondom versterking fiscale beheersing;
- geactualiseerd klantbeeld en strategisch behandelplan in ATK+;
- vastlegging van informatie van de organisatie:

- over de voortgang van de versterking fiscale beheersing;
- over het proces en de uitkomsten van de monitoringfunctie;
- over de inhoud van het TCF;
- vastlegging van vooroverleg.
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Fase 3. Zicht op opzet en bestaan AO/IB

Wij hebben met de klant gesproken over:
- ons klantbeeld

- zijn fiscale beheersing
- onze rol en verwachtingen daarbij

De klant heeft zelf onderzoek gedaan 
of onderzoek laten doen naar opzet en bestaan 

van de interne beheersing

De klant voorkomt en detecteert hiaten in het 
bestaan en de werking van controls (monitoring) 

en heeft een leercirkel ingericht

Door middel van gesprekken en eigen
 waarnemingen hebben wij zicht op bestaan

en werking van de AO/IB

Fase 4. Zicht op bestaan en werking AO/IB

De klant heeft in een gesprek aangegeven in welke 
mate zij zicht heeft op opzet en bestaan van 

de interne beheersing



Fase 5: aangepast toezicht

Wij hebben zicht op het deel van de fiscaal relevante
bedrijfsprocessen waarvoor de klant zijn verantwoordelijkheid

waarmaakt, maar ook op het deel van die bedrijfsprocessen
waarvoor de klant zijn verantwoordelijkheid (nog of tijdelijk)

niet wil of kan waarmaken.

We hebben ook zicht op het werk dat externen (accountants,
adviseurs, etc.) uitvoeren.

We hebben ons toezicht afgestemd op de mate waarin en de
wijze waarop de klant zorgt voor aanvaardbare aangiften. Wij
hebben dit voor de korte en de middenlange termijn (vijf jaar)

uitgewerkt in ons strategisch behandelplan. Wij hebben de
klant met wie wij werken vanuit het concept van

horizontalisering van het toezicht inhoudelijk geïnformeerd (bij
voorkeur door het delen van ons strategisch behandelplan).
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13. Stap 6: aangepast toezicht 

Inleiding
De Belastingdienst stemt de vorm en de intensiteit van het toezicht af op de mate waarin de organi-
satie (fiscaal) in control is. Deze afspraak is opgenomen in het convenant. De uitwerking ervan is
organisatiespecifiek en dus maatwerk. In dit hoofdstuk wordt het effect van horizontaal toezicht op
een aantal elementen van onze klantbehandeling toegelicht.

Strategisch behandelplan
Het strategisch behandelplan wordt gevormd vanuit de klantbehandeling. Op basis van het actuele
klantbeeld bepaalt het behandelteam de strategie voor de behandeling van de organisatie. Hierbij
vormt het versterken en onderhouden van de compliance het uitgangspunt. Omdat de fiscale houding,
het gedrag en de interne beheersing van de organisatie kunnen wijzigen, heeft dit invloed op ons
klantbeeld. De behandelstrategie passen we steeds aan op het actuele klantbeeld. Het klantbeeld, de
behandelstrategie en de klantbehandeling vormen een cyclus. Uit oogpunt van transparantie willen
we het strategisch behandelplan in horizontaal toezicht met de betrokken organisatie kunnen delen.
Dat betekent dat het klantbeeld steeds actueel moet zijn. In de hoofdstukken Verwerking ATK+ is
steeds aangegeven hoe we omgaan met de registratie van de bevindingen in het horizontaal toe-
zichttraject.

Vooroverleg
In horizontaal toezicht neemt vooroverleg een belangrijke plaats in. We verwachten van de organi-
satie dat zij ingenomen of in te nemen relevante (fiscale) standpunten zo snel mogelijk voorlegt aan
de Belastingdienst. In de praktijk kan worden afgesproken dat de standpunten in ieder geval uiterlijk
bij het indienen van de aangiften bekend zijn. De standpunten zien op zaken waarover verschil van
inzicht met de Belastingdienst kan ontstaan, door bijvoorbeeld een verschil in duiding van feiten of
door wetsinterpretatie. De organisatie verstrekt aan de Belastingdienst actief inzicht in alle relevante
feiten en omstandigheden, de standpunten en haar visie op de daarbij behorende rechtsgevolgen.

Op basis van deze uitgangspunten en de voorinformatie die we in het traject hebben verzameld, heb-
ben we een gerechtvaardigde verwachting dat de organisatie transparant en deskundig omgaat met
het vooroverleg. Het behandelteam kan het vooroverleg daarom anders behandelen dan bij organisa-
ties waarvan wij minder voorinformatie over houding, gedrag en fiscale beheersing hebben. Wij hoe-
ven ons bijvoorbeeld niet meer af te vragen of het volledige feitencomplex wordt geschetst. Het voor-
overleg kan sneller worden afgehandeld wanneer alleen de beoordeling overblijft of de organisatie
een terechte fiscale duiding heeft gegeven.

Renseignementen
Traditioneel vormt een ontvangen renseignement aanleiding tot het instellen van een eigen feiten-
onderzoek. Vanuit de relatie die is opgebouwd binnen horizontaal toezicht kan daar anders mee wor-
den omgegaan. Hierbij worden drie situaties onderscheiden:
- Zuiver fiscale issues

Het renseignement betreft alleen een fiscaal issue. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag of het
juiste tarief omzetbelasting op verkoopfacturen in rekening wordt gebracht.
In die situatie kan het renseignement worden voorgelegd aan de organisatie met de vraag nader
onderzoek te verrichten naar de achtergronden van het renseignement. De organisatie deelt de
uitkomsten van haar onderzoek met ons. Die uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor nader over-
leg. Als blijkt dat sprake is van een fiscale onjuistheid, is het aan de organisatie om voor verbete-
ringen te zorgen (zie ook hoofdstuk 11 en 19).

- Atypische renseignementen
Deze renseignementen kunnen het signaal betreffen, dat de organisatie mogelijk aansprakelijk is
voor de belastingschuld van een derde (bijvoorbeeld Wet ketenaansprakelijkheid). Uitgangspunt
is dat de regio die overweegt aansprakelijk te stellen, dan wel een aansprakelijkheidsonderzoek
zou willen laten instellen, vooraf contact opneemt met het behandelteam van de organisatie.
Samen beoordelen zij of en zo ja hoe de organisatie wordt benaderd. Ook in zo’n situatie zijn de
uitgangspunten van horizontaal toezicht van toepassing.71 

                                                       
71 Indien nodig kan overleg plaatsvinden met de regionale vaktechnisch coördinatoren Invordering.
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- Integriteitskwesties
Het renseignement betreft een situatie waarbij de integriteit van de organisatie of de betrokken
bestuurders/digra’s wordt geraakt. Dit soort renseignementen moet worden besproken in het
behandelteam samen met de betrokken M2'er. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met
gevormde beelden. Het is raadzaam om daarna een goed gesprek met hen te voeren, voordat
(mogelijk) een feitenonderzoek wordt ingesteld (zie ook hoofdstuk 18). Overigens kan op basis
van de uitkomst van het gesprek met de organisatie nader onderzoek noodzakelijk blijken.

Aanslagregeling
In horizontaal toezicht worden in principe alle relevante fiscale issues voorgelegd voordat de aangifte
wordt ingediend. De aangifte mag daardoor in principe geen verrassingen bevatten en kan direct
vastgesteld worden. Mochten er onverhoopt toch vragen over de aangifte opkomen, dan bespreken
we eerst met de organisatie waarom het aandachtspunt niet bij ons bekend is (zie ook hoofdstuk 18).
De achtergronden kunnen er onder andere toe leiden, dat we de organisatie vragen om een onder-
bouwing van haar standpunt.

Onderzoek
De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het toezicht op alle aangiften van belasting- en inhou-
dingsplichtigen. De strategische keuze voor de inzet van toezicht is vastgelegd in het strategisch
behandelplan in ATK+. Bij de inrichting van een onderzoek houden we rekening met alle voorinforma-
tie over de organisatie. Dit geldt niet alleen voor het bepalen van de controle-werkzaamheden, maar
ook voor de frequentie waarin we dit toezicht uitvoeren. Binnen horizontaal toezicht verkrijgen we
méér voorinformatie, waardoor het gerechtvaardigd is om een lagere controledichtheid toe te passen
dan bij organisaties waar we geen of negatieve voorinformatie hebben over houding, gedrag en fis-
cale beheersing. Zie voor een toelichting op de uitvoering van een onderzoek hoofdstuk 14.
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14. Stap 6: de uitvoering van een onderzoek

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het toezicht in de vorm van een onderzoek behandeld. De aanpassing van het
toezicht (in termen van frequentie en hoeveelheid werk) hangt samen met de informatie die we heb-
ben over de kwaliteit van de fiscale beheersing (zoals behandeld in hoofdstuk 11) en kan dus varië-
ren, afhankelijk van de omstandigheden bij de organisatie.

Bij de inrichting en de uitvoering van een onderzoek houdt de Belastingdienst rekening met alle rele-
vante voorinformatie, inclusief de werkzaamheden die door of namens de organisatie zijn uitgevoerd.
Zo levert het reeds verrichte werk positieve en actuele voorinformatie op, wat leidt tot een reductie
van werkzaamheden door de Belastingdienst.

Het object van toezicht
De aanvaardbaarheid van de aangiften staat altijd centraal in het toezicht van de Belastingdienst. Net
als bij traditionele onderzoeken is het ook bij horizontaal toezicht mogelijk om deelonderzoeken te
verrichten. De onderzoeken zijn niet risicogericht. Ze zien bijvoorbeeld op één of meerdere bedrijfs-
processen of belastingmiddelen.

Methodiek
Bij de uitvoering van een onderzoek door de Belastingdienst zijn de uitgangspunten van het respon-
sief handhaven en de CAB leidend. Deze concepten worden inzichtelijk gemaakt door het schillen-
model, zoals is toegelicht in hoofdstuk 2. Het schillenmodel betekent dat we de aard en de omvang
van onze toezichtswerkzaamheden afstemmen op de voorinformatie over de compliance en over de
beheersings- en controleactiviteiten van de organisatie en de betrokken externe toezichthouders
(onder andere de openbaar accountant) en andere externe deskundigen. Om een uitspraak te kunnen
doen over de aanvaardbaarheid van de aangifte zijn volledigheids- en juistheidscontroles noodzake-
lijk. Deze controles zullen in beginsel al door of namens de organisatie zijn uitgevoerd. In een ideale
situatie hebben we zoveel voorinformatie dat ons gegevensgerichte werk kan worden beperkt tot de
beoordeling van de kwaliteit van het controlewerk dat is verricht door de organisatie, de externe toe-
zichthouders (waaronder de openbaar accountant) en/of een andere externe deskundige.72 Om dit te
kunnen bereiken zijn transparantie en samenwerking met de organisatie, de externe toezichthouders
en overige externe deskundigen bij de uitvoering van ons onderzoek essentieel.73

Volledigheidscontrole
De Belastingdienst beoordeelt hoe de organisatie de interne beheersing inclusief de monitoringfunctie
heeft ingericht. Op basis van deze beoordeling bepalen we in welke mate we kunnen steunen op de
algemene interne beheersing. Afhankelijk van de kwaliteit van de beheersing kunnen we gegevens-
gerichte volledigheidscontroles geheel of gedeeltelijk achterwege laten. Een belangrijk element van
onze beoordeling is het gesprek met de organisatie en de openbaar accountant (of andere externe
deskundige). Bij dit gesprek staan de uitgevoerde controles door of namens de organisatie, de selec-
tie van controle-onderwerpen, de bevindingen en de acties op die bevindingen (gezamenlijk ‘de leer-
cirkel’) centraal. Ook inzage in het controledossier van de openbaar accountant kan nuttige informatie
opleveren.74

Juistheidscontrole
Om te beoordelen of alle transacties van de organisatie fiscaal juist zijn verantwoord, worden in
beginsel cijferanalyses en gegevensgerichte detailcontroles uitgevoerd. In een onderzoek van de
Belastingdienst maken we daarbij zoveel mogelijk gebruik van een statistische steekproef. Het voor-
deel daarvan is dat er een onderbouwd kwantitatief oordeel kan worden gegeven over de gehele
populatie van gegevens waaruit de steekproef is getrokken (bijvoorbeeld de uitgaande geldstroom)
zonder dat we alle transacties uit deze populatie hoeven te controleren. 

                                                       
72 De openbaar accountant vervult bij veel van de betrokken organisaties een belangrijke rol in het kader van de

jaarrekeningcontrole. Vanuit dat persectief wordt de openbaar accountant in dit hoofdstuk een aantal keer met name
genoemd.

73 Het heeft de voorkeur om met deze partijen vroegtijdig af te stemmen hoe optimaal van hun werk gebruik kan worden
gemaakt.

74 Zie ook hoofdstuk 20.
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Voor de uitvoering van de gegevensgerichte controles (zoals de steekproef) steunen we op werk dat
al is gedaan door de organisatie en de openbaar accountant. Als de organisatie zelf een steekproef
uitvoert in het kader van haar monitoringfunctie (zie ook hoofdstuk 11), dan beoordelen we de para-
meters en de (opvolging van de) bevindingen uit de steekproef. Eén van de parameters is bijvoor-
beeld de materialiteit. 

Het komt voor dat de organisatie de monitoring van de interne (fiscale) beheersing heeft geregeld
zonder gebruik te maken van een steekproef. Ook in die situatie maken we gebruik van deze infor-
matie om te bepalen welke aanvullende werkzaamheden wij nog moeten uitvoeren om een oordeel te
kunnen geven over de aanvaardbaarheid van (een deel van) de aangifte.

De materialiteitstabel van de Belastingdienst is voor de inrichting van onze juistheidscontroles lei-
dend. Wanneer de organisatie dezelfde materialiteit hanteert, dan kunnen we volstaan met het
beoordelen van de uitgevoerde steekproef. In de praktijk kan de materialiteit van de organisatie en de
openbaar accountant (of andere externe deskundige met een controletaak) echter verschillen van de
materialiteit die de Belastingdienst hanteert. Wanneer dat het geval is, dan analyseren we eerst de
verschillen. Overleg tussen partijen in een vroeg stadium wordt aanbevolen, zoals ook is opgemerkt
in hoofdstuk 11. Het is het raadzaam om een steekproefdeskundige bij dit overleg te betrekken. Als
blijkt dat minder elementen in de steekproef zijn betrokken dan op basis van onze parameters nood-
zakelijk is, kan de Belastingdienst besluiten om aanvullende controlewerkzaamheden te verrichten.
Bij de afweging die de Belastingdienst in dit verband maakt, speelt onder meer de kwaliteit van de
reeds verrichte controlewerkzaamheden een belangrijke rol. We beoordelen deze kwaliteit bijvoor-
beeld door de vastleggingen van de bevindingen van de organisatie en de openbaar accountant (of
andere externe deskundige) in te zien. Dit zijn gegevensgerichte werkzaamheden met als doel zicht
te krijgen op het systeem. Het is voorstelbaar dat de resterende steekproef vervolgens tot nihil wordt
gereduceerd als we constateren dat de organisatie deskundig omgaat met de door haar getrokken
posten, we positieve informatie in vooroverleg hebben gekregen en geen fouten zijn aangetroffen in
de getrokken steekproef door de organisatie.
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15. Verwerking ATK+

Algemeen
In de fasen 1 tot en met 4 van het Klantbeeld in ATK+ hebben we een steeds duidelijker beeld gekre-
gen van de organisatie. We hebben informatie over de wijze waarop de klant zijn fiscale verantwoor-
delijkheid neemt. Alle informatie die wij hebben verkregen, leidt tot een aanpassing van het toezicht
op de mate waarin en de wijze waarop de klant zorgt voor aanvaardbare aangiften. Dit besluit leggen
we vast in fase 5 van het Klantbeeld in ATK+. 

Voor het vullen van fase 5 in ATK+ wordt van het behandelteam het volgende verwacht:
- een aanpassing van het strategisch behandelplan waarin is opgenomen hoe het toezicht op deze

klant eruit ziet voor de korte termijn én voor de middenlange termijn (5 jaar); 
- het informeren van de klant over de aanpassing van ons toezicht (bijvoorbeeld door het delen van

het strategisch behandelplan). In ATK+ wordt vastgelegd dat de klant is geïnformeerd. De klant
weet daardoor hoe de Belastingdienst het toezicht inricht.

Output van Fase 5
Te denken valt aan het volgende:
- geactualiseerd klantbeeld en strategisch behandelplan in ATK+;
- vastlegging van het aangepaste toezicht in de vorm van een onderzoek;
- verslag van bevindingen naar aanleiding van periodieke evaluatie en contacten met de organisa-

tie;
- vastlegging van vooroverleg;
- aanslagregeling (verslagen van heffing).





Fase 6: convenant met fiscaal dienstverlener

De klant heeft zich aangesloten bij een convenant
tussen de Belastingdienst en een fiscaal dienstverlener.

In deze situatie zullen we in belangrijke mate steunen op
(het metatoezicht op) de fiscaal dienstverlener.
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16. Samenloop convenanten

Inleiding
Binnen horizontaal toezicht zijn verschillende convenantvormen te onderscheiden. Een organisatie
kan - tegelijkertijd - deelnemen in een brancheconvenant, een fiscaal dienstverlenersconvenant75

en/of een individueel convenant. De verschillende convenanten bestaan naast elkaar en geven elk op
hun eigen gebied invulling aan het concept. 

Brancheconvenant
Vormen van samenwerking met brancheorganisaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip
en transparantie. Er kan sprake zijn van een platformfunctie met daaraan gekoppeld het vooraf oplos-
sen van fiscaal relevante issues. Dit wordt een algemeen brancheconvenant genoemd. Zo’n conve-
nant kan worden gevolgd zonder expliciete deelnameverklaring. Een horizontaal toezicht (branche)
convenant is ook mogelijk. In dat geval wordt gebruik gemaakt van in de branche aanwezige toe-
zichtarrangementen. De inhoudelijke afspraken worden vastgelegd in een annex. Het convenant en
de annex worden extern gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. 

Fiscaal dienstverlenersconvenant
Met een fiscaal dienstverlenersconvenant zorgt de fiscale dienstverlener ervoor dat de aangiften van
klanten die hij onder het convenant brengt aanvaardbaar zijn. Deze aangiften worden convenant-
aangiften genoemd. Fiscaal dienstverlenersconvenanten zijn primair bedoeld voor de invulling van
horizontaal toezicht in het MKB, maar kunnen ook zien op organisaties in het MGO- of zelfs het ZGO-
segment. De werkwijze rondom de aanmelding en de klantbehandeling van een MGO of ZGO onder
een fiscaal dienstverlenersconvenant is afwijkend van die voor MKB-ondernemingen. De werkwijze
voor een MGO of ZGO is hieronder toegelicht. 

Uitgangspunten aanmelding MGO of ZGO
- Het behandelteam moet instemmen als een organisatie uit het MGO- of ZGO-segment wil deel-

nemen in een fiscaal dienstverlenersconvenant.
- De eisen, die aan een aanvaardbare aangifte worden gesteld, zijn identiek voor een fiscaal

dienstverlenersconvenant en een individueel convenant.
- Naast het fiscaal dienstverlenersconvenant streven we naar het sluiten van een individueel

convenant met de organisatie.

Toelichting op de uitgangspunten
De Belastingdienst heeft expliciet gekozen voor individuele klantbehandeling voor het MGO- en ZGO-
segment. Het contact met de organisatie zelf is zeer belangrijk. Daarom willen we het belang van de
relatie tussen de Belastingdienst en de organisatie benadrukken in een individueel convenant. 
Bovendien kan het in de praktijk voorkomen dat de fiscale dienstverlener onderdelen van de entiteit
aandraagt voor opname in het fiscaal dienstverlenersconvenant. Het convenant ziet dan niet op alle
middelen en/of niet op alle belastingplichtigen in het concern. De achtergrond hiervan kan zijn dat de
fiscale dienstverlener niet voor alle onderdelen werkzaamheden verricht of dat het concern nog niet
overal (samen met de fiscaal dienstverlener) in control is. Een individueel convenant voor het hele
concern is dan een logische aanvulling op het fiscaal dienstverlenersconvenant.76

In de standaardtekst van het fiscaal dienstverlenersconvenant is het volgende opgenomen:
“Als een fiscale dienstverlener een ondernemer aanmeldt die bij de Belastingdienst onder individuele
klantbehandeling valt, dan vindt overleg plaats tussen de Belastingdienst, het deelnemende kantoor
en de ondernemer over de deelname aan dit convenant.”

Werkwijze rondom aanmelding
De standaardprocedure is dat de fiscale dienstverlener via een formulier de klanten voor het dienst-
verlenersconvenant aanmeldt bij een centrale aangewezen regio (de adoptieregio). De melding wordt
verwerkt in het CAS (Convenantenadministratiesysteem)77 en doorgezet naar het convenantenteam
van de regio waaronder de klant valt (dat kan ook een andere dan de adoptieregio zijn). 

                                                       
75 Op korte termijn wordt de term ‘fiscaal intermediairsconvenant’ vervangen door de term ‘fiscaal dienstverlenersconvenant’.

Vooruitlopend op deze wijziging hanteren we in deze Leidraad de nieuwe naam. 
76 Beide convenanten sluiten onder andere op elkaar aan op de aspecten interne beheersing en toezicht. 
77 Vanaf 1 januari 2011 wordt CAS vervangen door de applicatie CNV.
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Als uit de applicatie IKB78 blijkt dat het om een MGO- of ZGO-klant gaat, dan wordt de melding niet
doorgezet naar het convenantenteam maar naar het betrokken behandelteam. 
Het behandelteam gaat in gesprek met de klant en de dienstverlener. In dit gesprek komen de
volgende onderwerpen aan de orde:
- de reikwijdte van het dienstverlenersconvenant en het individuele convenant;
- het klantbeeld;
- het aangepaste toezicht.

Reikwijdte
Tijdens de bespreking wordt met de organisatie en de fiscale dienstverlener afgestemd welke
vennootschappen onder het dienstverlenersconvenant gaan vallen en voor welke middelen. Hiermee
wordt duidelijk welke onderdelen van de entiteit wel en welke niet worden geraakt door het fiscale
dienstverleningsconvenant. 

Bij ondernemingen die onder een fiscaal dienstverlenersconvenant in horizontaal toezicht worden
betrokken kan het volledigheidsaspect een aandachtspunt zijn. Dit is dan een gevolg van de beperkte
omvang van die onderneming en de daarmee samenhangende inherente beperking in de interne
controle.79 De Belastingdienst verwacht voor wat betreft het door de fiscaal dienstverlener te verrich-
ten werk dat, voor zover er geen sprake is van een controleopdracht, minimaal wordt aangesloten bij
hetgeen een accountant doet in het kader van een samenstelopdracht.80 In zijn algemeenheid ver-
wachten we binnen het MGO- en ZGO-segment minder snel inherente beperkingen.81 
In het gesprek moeten we expliciet vaststellen of het niveau van zekerheid dat de dienstverlener biedt
voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt.82 Als dat niet het geval is, bespreken we hoe deze
zekerheid alsnog kan worden geboden. Dit kan door het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden
door de onderneming, de fiscaal dienstverlener of de Belastingdienst. Hierbij dient bijzondere
aandacht besteed te worden aan de onderdelen en middelen die niet onder het fiscaal
dienstverlenersconvenant vallen.

Uiteindelijk moet een gelijk niveau van werkzaamheden van de organisatie en extern deskundigen,
onder zowel het fiscaal dienstverlenersconvenant als het individueel convenant, leiden tot dezelfde
aanpassingen in het toezicht.

Klantbeeld
Het klantbeeld van de Belastingdienst wordt besproken met de klant en met de fiscaal dienstverlener.
Het uitgangspunt voor deelname van de betrokken MGO of ZGO aan het dienstverlenersconvenant is:
“Ja, tenzij…”. 
Het kan echter voorkomen dat het huidige klantbeeld aanleiding geeft tot verwondering over de aan-
melding voor deelname in het fiscaal dienstverlenersconvenant. Mogelijk hebben wij informatie over
de klant die de dienstverlener niet heeft of anders heeft geduid, of hebben wij aanwijzingen dat de
houding en het gedrag van de organisatie niet in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van
horizontaal toezicht. Deze verwonderpunten worden met de organisatie en de fiscaal dienstverlener
besproken.

Als er geen bijzonderheden (blijken te) zijn, dan geven wij aan dat we voor de hele entiteit een indivi-
dueel convenant willen afsluiten, óók als de hele entiteit onder een fiscaal dienstverlenersconvenant
valt.83 Wij vinden een blijvende individuele relatie met de organisatie belangrijk en willen blijven wer

                                                       
78 De applicatie IKB (informatie klantbehandeling) wordt gebruikt voor de registratie van algemene informatie over de klant,

zoals bijvoorbeeld de segmentindeling. 
79 Voor juistheidsaspecten is dat niet aan de orde, omdat de inherente beperkingen daar geen rol spelen.
80 Het fiscaal dienstverlenersconvenant richt zich primair op het MKB. Als gevolg van de omvang van de organisaties in de

doelgroep kan sprake zijn van inherente beperkingen in de AO/IB. Economisch rationeel kan een aantal maatregelen dan
niet worden genomen. Vanuit de aard van die beperkingen (er is sprake van onvervangbare maatregelen) kan de accountant
of fiscaal dienstverlener geen zekerheid toevoegen. Er is dan sprake van een plausibiliteitsoordeel.

81 Dit kan in de praktijk anders liggen. Denk hierbij met name aan privé-aangiften en persoonlijke houdstervennootschappen
van de DGA.

82 Dit is mede van belang omdat het segment MGO/ZGO niet deelneemt aan de landelijke acties in het MKB.
83 Het is ook mogelijk dat gezamenlijk wordt geconcludeerd, dat de organisatie toch (nog) niet in het fiscaal

dienstverlenersconvenant kan worden opgenomen.
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ken aan horizontalisering voor de gehele entiteit.84 Ten aanzien van het individueel convenant dat we
afsluiten, doorlopen we het traject zoals dat in deze leidraad is weergegeven. We gaan er vanuit, dat
de fiscaal dienstverlener de relevante werkzaamheden al heeft verricht ten aanzien van de vennoot-
schappen die voor het dienstverlenersconvenant zijn aangemeld. Voor het gedeelte van de entiteit
(belastingplichtigen en/of belastingmiddelen) dat buiten de reikwijdte van het fiscaal dienstverleners-
convenant valt, vindt overleg plaats over de werkzaamheden die aanvullend worden uitgevoerd.

Aangepast toezicht
Het behandelteam bespreekt in het overleg met de klant en de fiscaal dienstverlener wat deelname aan
het dienstverlenersconvenant (en het individuele convenant) betekent voor de toekomstige klantbehan-
deling (zie volgende paragraaf). Wanneer het fiscaal dienstverlenersconvenant niet ziet op de gehele
entiteit van de MGO of ZGO én er wordt geen individueel convenant afgesloten, dan wordt op de on-
derdelen die buiten het convenant vallen, het toezicht van de Belastingdienst (nog) niet aangepast. De
uitkomsten van de bespreking worden vastgelegd in het strategische behandelplan in ATK+.85

Klantbehandeling
De klantbehandeling van de MGO of ZGO met een fiscaal dienstverlenersconvenant blijft de
verantwoordelijkheid van het behandelteam. Deze klantbehandeling verschilt niet van de behandeling
van organisaties met een individueel convenant (zie onder andere hoofdstuk 13 en 14). Een paar
aandachtspunten zijn:
- Vooroverleg

Vooroverleg ten aanzien van specifieke problematiek van de betreffende organisatie wordt door
het behandelteam gevoerd. Het kantoor van de fiscale dienstverlener kan ook om vooroverleg
met een collectief karakter vragen. Deze verzoeken worden behandeld door de adoptieregio.
Vooroverleg ten aanzien van individuele MKB-ondernemingen wordt door de regionale
convenantenteams behandeld.

- Contact met de adoptieregio
Het behandelteam houdt de vertegenwoordiger van de adoptieregio (in de persoon van
relatiebeheerder) voor het betreffende convenant van de fiscaal dienstverlener op de hoogte van
problematiek die van belang is voor de relatie met het kantoor. De relatiebeheerder informeert het
behandelteam over collectief vooroverleg, als de uitkomst ervan ook relevant is voor de klant-
behandeling van de MGO of ZGO.

- Aangepast toezicht
De vorm en de intensiteit van het fiscale toezicht zijn afgestemd op de inspanningen van de orga-
nisatie en de fiscaal dienstverlener. Vergelijkbare inspanningen onder een individueel convenant
en een dienstverlenersconvenant leiden tot dezelfde gevolgen voor ons toezicht.

Pilot
We verkennen nog of en hoe we het fiscaal dienstverlenersconvenant een plaats kunnen geven in het
toezicht binnen de segmenten MGO en ZGO. We willen daarbij waarborgen dat in de praktijk een
gelijke situatie ontstaat tussen de klantbehandeling van organisaties onder een dienstverlenerscon-
venant en organisaties met een individueel convenant. Daarom gebeurt opname van organisaties uit
het MGO- en ZGO-segment in een fiscaal dienstverlenersconvenant vooralsnog bij wijze van proef in
een pilot. Deze werkwijze wordt gecoördineerd, geëvalueerd en afgestemd met het team MKB HTO.
Zodra het behandelteam weet of vermoedt dat een MGO of ZGO wordt aangemeld voor een dienst-
verlenersconvenant moet contact worden opgenomen met de coördinatiegroep HT MGO/OCK voor
een MGO-klant. Ingeval van een ZGO klant dient contact opgenomen te worden met de voorzitter van
de kennisgroep ZGO. Op deze manier kunnen we de ervaringen snel evalueren.

                                                       
84 Het kan zijn, dat de organisatie (vooralsnog) geen individueel convenant wil af sluiten. In dat geval wegen we zorgvuldig, of

de argumenten die zij daarvoor heeft verenigbaar zijn met het concept en met de uitgangspunten van het fiscaal dienstverle-
nersconvenant. Als dat het geval is, is het dienstverlenersconvenant van toegevoegde waarde en kijken we in de toekomst
opnieuw of er mogelijkheden zijn voor verdere horizontalisering.

85 Aangepast toezicht krijgt bij MKB onder meer vorm door de steekproef ondernemingen. MGO- en ZGO-posten vallen buiten
deze steekproef.
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17. Verwerking ATK+

Algemeen
Het behandelteam vult fase 6 van het Klantbeeld ATK+ na het gesprek met de organisatie en de
adviseur. De conclusie dat de organisatie kan deelnemen in het fiscaal dienstverlenersconvenant
wordt in fase 6 opgenomen.

Output van Fase 6
Te denken valt aan het volgende:
- gespreksverslag van de bespreking met de organisatie en fiscaal dienstverlener;
- individueel convenant;
- geactualiseerd klantbeeld en strategisch behandelplan in ATK+. 





Overige onderwerpen

Onderwerpen die relevant zijn tijdens
het hele proces van horizontaal toezicht.
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18. Evaluatie86 

Inleiding
Het is belangrijk dat de organisatie en de Belastingdienst zicht houden op gewijzigde omstandighe-
den bij beide partijen, omdat die een ander licht kunnen werpen op de initiële afspraak van horizon-
taal toezicht. Daarnaast is het voor de organisatie én voor ons van belang om de ervaringen met
elkaar te bespreken. Dat past bij de manier van samenwerken en is onderdeel van de afspraken in
het convenant. We willen periodiek vaststellen of het gegeven vertrouwen nog steeds gerechtvaar-
digd is en we hebben aandacht voor ervaringen en ontwikkelingen die het vertrouwen kunnen beïn-
vloeden. In dit hoofdstuk wordt de evaluatie van de horizontaal toezichtafspraak belicht.

Gewijzigde omstandigheden 
De uitgangssituatie tijdens het HT-gesprek, de complianceverkenning of ten tijde van het sluiten van
het convenant hoeft niet dezelfde te zijn als op een later moment. 
Bij de Belastingdienst kunnen veranderingen optreden, waaronder:
- veranderingen in beleid;
- veranderingen in de samenstelling van het behandelteam.
Deze omstandigheden zijn voor de organisatie van belang. Ze kunnen gevolgen hebben voor het
wederzijds vertrouwen. Het is daarom goed om dat vertrouwen nog eens te bevestigen wanneer
wijzigingen zich voordoen.

Bij de organisatie kunnen veranderingen optreden door onder andere:
- wijzigingen in de marktomstandigheden;
- wijzigingen in de strategie;
- bestuurs- of aandeelhouderswisselingen;
- wijzigingen in de administratieve of juridische organisatie (verplaatsen van bedrijfsonderdelen,

fusies, overnames en ontvlechtingen);
- wijzigingen op de fiscale afdeling of bij de belastingadviseur;
- wisseling van externe accountant of andere externe deskundigen.

Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de houding, het gedrag en/of de fiscale beheersing
en daarmee op onze klantstrategie. 

Ervaringen
Positieve ervaringen bevestigen het gegeven vertrouwen. Het is goed om deze expliciet te benoe-
men. Indien ervaringen twijfels oproepen, dan is het vanuit responsief handhaven belangrijk om eerst
de twijfels te delen met de organisatie en samen de feitelijke omstandigheden in kaart te brengen.

Als we bijvoorbeeld twijfels hebben over de transparantie zullen we met de organisatie moeten vast-
stellen of men inderdaad niet (voldoende) transparant is geweest en hoe dat is gekomen. De oorza-
ken kunnen immers divers zijn. Men was bijvoorbeeld niet in control (en kende het mogelijk geschil-
punt dus zelf niet), men veronderstelde dat het niet om een onderwerp ging dat met de Belasting-
dienst besproken moest worden of, in een uiterst geval, men is bewust niet transparant geweest. We
gaan niet direct over tot meer regels en controle, maar stellen ons oordeel uit tot na de analyse van
de situatie. Afhankelijk van de omstandigheden zal een gepaste actie gekozen worden.

Wanneer we constateren dat de intentie goed was en nog steeds is, dan kan de vertrouwensrelatie
worden hersteld door begrip van de Belastingdienst en in voorkomende gevallen passende maatre-
gelen door de organisatie.
Als blijkt dat er sprake is van een bewuste inbreuk op het vertrouwen door de organisatie, dan door-
lopen we een zogenaamde interventiepiramide of escalatieladder. Onze interventie is responsief en
gebaseerd op de intentie, de omstandigheden, de ernst en de frequentie van de inbreuk op het ver-
trouwen. In oplopende mate kan de interventie bestaan uit:
- het uitleggen of verfijnen van de afspraak rondom houding en gedrag (bijvoorbeeld het nogmaals

bespreken van de uitgangspunten van horizontaal toezicht);
- tijdelijk extra toezicht;

                                                       
86 Dit hoofdstuk is gebaseerd op de brochure Vertrouwen geven en in control zijn; gaat dat samen? van het Ministerie van

Financiën.
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- corrigerend optreden (met een eventuele boete);
- opzeggen van de afspraak (het convenant).
Na iedere interventie is het belangrijk dat we analyseren of het gedrag verbetert en de klantstrategie
in positieve zin weer kan worden aangepast.

Periodieke evaluatie van het convenant
Naast de bijzondere aanleidingen die hierboven zijn verwoord, is een periodieke evaluatie altijd on-
derdeel van het convenant. Voor de evaluatie zijn geen vaste termijnen gegeven. Belangrijk is wel dat
het gebeurt. De vormgeving van de evaluatie is mede afhankelijk van de frequentie van het contact
met de organisatie. Het kan praktisch zijn de evaluatie samen te laten vallen met een bedrijfsge-
sprek/actualiteitsbezoek. De evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd. 

Het is raadzaam om functionarissen bij de evaluatie te betrekken die ook bij de totstandkoming van
het convenant een rol hebben gehad (waaronder de bestuurders van de organisatie en de Belasting-
dienst). Bij de evaluatie vragen we de organisatie om feedback. Hoe hebben zij het werken onder
horizontaal toezicht ervaren? Was het wat zij ervan hadden verwacht? Zien zij verbeterpunten voor
ons? 
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19. Correcties en boetes

Inleiding
Tijdens het traject van horizontaal toezicht kan op verschillende momenten duidelijk worden dat inge-
diende aangiften fouten bevatten. Dit kan aan de orde komen bij de complianceverkenning (hoofdstuk
7), het afronden van lopende fiscale problematiek (hoofdstuk 8), naar aanleiding van bevindingen van
de organisatie of de Belastingdienst bij het versterken van de fiscale beheersing (hoofdstuk 11) en
tijdens een door ons ingesteld onderzoek (hoofdstuk 14).87

Correcties
Met betrekking tot het al dan niet herstellen van fouten, spelen de volgende vragen een rol:
- Moet een herstelactie altijd plaatsvinden?
- Wat is de oorzaak van de fouten?
- Wie voert de herstelactie uit?
- Moeten ook andere perioden worden beoordeeld?
- Welke boete is passend en geboden?

Moet een herstelactie altijd plaatsvinden?
De vooronderstelling bij horizontaal toezicht is, dat de organisatie aanvaardbare aangiften wil indienen.
Om dit doel te bereiken, wordt in het convenant afgesproken dat de organisatie zorgdraagt voor een
systeem van interne beheersing, interne controle en externe controle. Dit systeem dient om fouten te
voorkomen, en als toch fouten worden gemaakt die te onderkennen en te herstellen. Uitgangspunt is
dat alle bekende fouten moeten worden hersteld. Wanneer de organisatie fouten constateert, gaat zij
vervolgens na of aanpassingen moeten worden gedaan in de interne beheersing zodat de fouten in de
toekomst worden voorkomen. Dit is een invulling van de leercirkel. Als de bekende fout materieel is en
daarmee het totaalbeeld van de aangiften beïnvloedt, zou dit in de praktijk niet tot discussie moeten
leiden. De organisatie en de Belastingdienst zijn het dan meestal eens dat de fouten moeten worden
hersteld. Ook als de bekende fouten (in totaal) niet materieel zijn, moeten ze worden hersteld. Dit is
algemeen geldend correctiebeleid en past ook binnen de uitgangspunten van horizontaal toezicht. 

Wat is de oorzaak van de fouten?
Onze vooronderstelling is dat fouten onbewust worden gemaakt. Dit betekent dat we een open bena-
dering hanteren, ook wanneer fouten zijn geconstateerd. We bespreken eerst met de organisatie hoe
de fouten zijn veroorzaakt, of de organisatie van de fouten op de hoogte was en welke acties de or-
ganisatie naar aanleiding van de fouten heeft ondernomen. Bij de vervolgstappen en een eventuele
boete zijn de uitgangspunten van het responsief handhaven leidend.

Wie voert de herstelactie uit?
We verwachten van de organisatie dat zij zelf de gemaakte fouten herstelt. De organisatie krijgt zicht
op de fouten door de inrichting van een monitoringfunctie (zie hoofdstuk 11). De Belastingdienst ver-
wacht van de organisatie dat zij bij gebleken fouten zelf suppletieaangiften (zoals bij de omzetbelas-
ting) of aanvullingen op de ingediende aangiften (zoals bij de vennootschapsbelasting) zal doen. 

Moeten ook andere perioden worden beoordeeld?
Als een fout is geconstateerd, komt de vraag aan de orde of de organisatie actie moet ondernemen
gericht op het traceren en herstellen van (eventuele) fouten in het verleden. Of sprake is van een
materiële fout is voor de beantwoording van die vraag bepalend. Zowel het kwalitatieve aspect (dit
ziet onder andere op de verwijtbaarheid ten aanzien van het ontstaan van de fout) als het kwantita-
tieve aspect van materialiteit zijn daarbij van belang.88 Als de fout in de actuele periode materieel is,
verwachten we van de organisatie dat zij nagaat of het waarschijnlijk is dat de fout zich ook in eer-
dere aangiften heeft voorgedaan. Als dat niet waarschijnlijk is, is de organisatie niet verplicht om haar
onderzoek uit te breiden naar die aangiften. Als het wel waarschijnlijk is dat de fout zich in eerdere
aangiften heeft voorgedaan, verwachten wij van de organisatie dat zij haar onderzoek uitbreidt naar
die aangiften. In dat geval wordt een redelijke benadering van de hoogte van de fout gemaakt. De
werkzaamheden die we mogen verwachten van de organisatie nemen toe naarmate de geconsta-
teerde fout een groter belang vertegenwoordigt. Ook kunnen de Belastingdienst en de organisatie in

                                                       
87 In deze leidraad wordt op het gebied van heffing uitgegaan van nationale wet- en regelgeving. Voor de Douane gelden in het

kader van Europese wet- en regelgeving bijzondere regels die in sommige gevallen strafrechtelijke afdoening vereisen. 
88 Zie bijlage 2 voor een nadere toelichting op de kwalitatieve en kwantitatieve materialiteit.
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overleg afspreken dat de bevindingen in een bepaalde periode worden geëxtrapoleerd naar andere
perioden. 

Bij fouten die relatief van beperkte omvang zijn, is het uit praktisch oogpunt denkbaar dat we afspre-
ken dat het herstel van de fouten over oudere jaren op basis van artikel 64 Awr (doelmatigheidsbepa-
ling) in een recent tijdvak plaatsvindt. In deze situatie moet het eventuele gemis aan heffingsrente
worden gecompenseerd.

Let op
Een gesprek over eventuele herstelacties kan de relatie op de proef stellen, zeker als die betrek-
king hebben op voorgaande periodes. Blijf daarom goed bij de uitgangspunten van horizontaal
toezicht en breng deze eventueel nog eens ter sprake. 

Boetes89

Welke boete is passend en geboden?
Bij het verwerken van de herstelacties komt ook de vraag op of een boete moet worden opgelegd. In
het voorgaande is toegelicht dat het behandelteam de organisatie de gelegenheid biedt om zelf de
omvang van de fout(en) vast te stellen en de fout(en) te herstellen. Dit vraagt een open en construc-
tieve samenwerking tussen de Belastingdienst en de organisatie. 

Voor de boetebepaling blijft het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) van toepassing.
Vanuit het BBBB is het van belang om twee stappen te onderscheiden, ook in de communicatie met
de organisatie: 
1. de vaststelling van de schuldgradatie bij het indienen van de (correctie op de) aangifte; 
2. de strafverhogende en strafverminderende omstandigheden.

Bij de vaststelling van de schuldgradatie bespreken de Belastingdienst en de organisatie altijd met
elkaar hoe de fout is veroorzaakt en waarom de organisatie er niet in is geslaagd de fout te voorko-
men. Opzet, bestaan en werking van de fiscale beheersing zullen hierbij een rol spelen. Er kan bij-
voorbeeld sprake zijn van een ontoereikende instructie, het niet-naleven van een instructie of van
onvoldoende monitoring op het naleven van instructies.

Uit de schuldgradatie volgt op grond van het boetebeleid een standaard boetepercentage of een
standaardboetebedrag (bij verzuimboeten). In het BBBB (paragraaf 6) staat expliciet dat hiervan kan
worden afgeweken. De inspecteur is bij de uiteindelijke vaststelling van de hoogte van de boete dus
niet gebonden aan vaste bedragen of percentages. Het resultaat van de afweging moet leiden tot een
boete die passend is bij de specifieke situatie. Het behandelteam weegt daarbij alle bijzondere
omstandigheden mee. Bij deze afweging speelt het huidige gedrag van de belastingplichtige ook een
rol. Heeft de organisatie bijvoorbeeld maatregelen getroffen waardoor fouten in de toekomst niet
meer voorkomen? Of heeft de organisatie de zaak op zijn beloop gelaten? Binnen het BBBB is tot
uitdrukking gebracht dat bij de individuele straftoemeting rekening wordt gehouden met een construc-
tieve opstelling van de organisatie na het maken van de fout. Een belastingplichtige die het verwijt
niet erkent en kiest voor het bestrijden van de correctie en de voorgenomen boete, krijgt een andere
individuele straf dan een belastingplichtige die zelf de fout constateert, het (evidente) verwijt erkent,
alles in het werk stelt om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen en zelf voor het verleden
onderzoek doet naar de omvang van de fout. Dit geldt overigens zowel binnen horizontaal toezicht als
in de ‘traditionele’ klantbehandeling.

Bij correcties boven de ATV-grens moet contact worden opgenomen met de boetespecialist en/of
boetefraudecoördinator. In overleg wordt vastgesteld of een boete moet worden opgelegd en zo ja,
hoe hoog die boete moet zijn. Alles afwegend komt het behandelteam in samenspraak met de boete-
specialist uiteindelijk tot een individuele straftoemeting. Indien gewenst kan samen met de boetespe-
cialist worden overlegd met de regionale vaktechnisch coördinator formeel recht.

                                                       
89 In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op bestuurlijke boetes. Op grond van specifieke regelgeving hebben de Douane en

ook andere toezichthouders veelal te maken met strafrechtelijke afdoening.
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20. Externe deskundigen

Inleiding
Vrijwel elke organisatie binnen MGO en ZGO schakelt externe deskundigen in, die werkzaamheden
verrichten die - direct of indirect - de fiscaliteit betreffen. Denk bijvoorbeeld aan de externe
accountant die een (wettelijke) controle verricht en de belastingadviseur die adviezen geeft of een
aangifte opstelt. Organisaties laten zich ook in het proces rondom horizontaal toezicht vaak bijstaan
door externe deskundigen. Mede door hun werkzaamheden kan de organisatie invulling geven aan
haar verantwoordelijkheid aanvaardbare aangiften in te dienen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op
samenwerking met externe deskundigen. 

De externe deskundige en HT
Externe deskundigen zijn actief op veel gebieden die het horizontaal toezicht raken. Het werkterrein
is divers en volop in ontwikkeling. Op sommige gebieden zijn meerdere partijen actief,90 andere
gebieden zijn het exclusieve terrein van een bepaalde partij.91

Een aantal accountants- en adviesorganisaties heeft multidisciplinaire groepen gevormd waarin
externe deskundigen met een verschillende expertise samenwerken. In dit kader kan bijvoorbeeld
worden genoemd de zogenaamde ‘audit of tax’ waarbij de controlerend accountant speciaal met het
oog op de fiscale positie in de jaarrekening (de belastingparagraaf) een audit uit laat voeren door een
gespecialiseerd team van accountants en belastingspecialisten met als doel zicht te krijgen op even-
tuele fiscale risico’s en mogelijke gevolgen voor de jaarrekening.

Samenwerking met externe deskundigen
Externe deskundigen verrichten veel werk dat relevant is in het proces rondom horizontaal toezicht.
Onze houding is er steeds op gericht, om samenwerking te zoeken met de organisatie en ingescha-
kelde externe deskundigen. Dat betekent onder andere dat we steeds oog hebben voor de werk-
zaamheden die de externe deskundige heeft gedaan of nog gaat doen en bespreken waar en in hoe-
verre we kunnen steunen op deze werkzaamheden. We proberen in een vroeg stadium af te stemmen
hoe we de werkzaamheden van de organisatie, externe deskundigen en het behandelteam optimaal
op elkaar aan kunnen laten sluiten. Een transparante relatie met de externe deskundigen is daarbij
belangrijk. Vanuit deze positieve houding willen we komen tot een zo efficiënt mogelijke inrichting van
het proces voor alle betrokkenen.

Enkele voorbeelden
In alle stappen die in deze leidraad zijn opgenomen, onderzoeken we waar er mogelijkheden liggen
om te steunen op het werk van externe deskundigen. Hieronder zijn ter illustratie enkele voorbeelden
opgenomen.92

Stap 1: het HT-gesprek
De organisatie kan ervoor kiezen externe deskundigen uit te nodigen voor het HT-gesprek. Wanneer
dat het geval is, kunnen we bespreken hoe wij gebruik maken van het werk dat door de organisatie
en externe deskundigen wordt gedaan. 

Stap 2: de complianceverkenning
We bespreken met de organisatie en betrokken externe deskundigen of werkzaamheden zijn uitge-
voerd waarop we kunnen steunen in de complianceverkenning. Externe deskundigen kunnen bijvoor-
beeld al in kaart hebben gebracht hoe de fiscale functie is ingevuld in de organisatie. Een eerdere
opdracht aan een externe deskundige om een analyse van de beheersing in de organisatie te maken
geeft aan, dat de organisatie ook in het verleden aandacht heeft gehad voor de beheersingsaspecten.
Ervaringen van externe deskundigen met de houding en acties van de organisatie naar aanleiding
van verbeteradviezen betreffende de beheersing zijn ook relevant. 
Dergelijke informatie kan aanleiding zijn om de werkzaamheden in de complianceverkenning te
beperken. Daarnaast is relevant welke werkzaamheden de organisatie met hulp van externe deskun-
digen zelf op wil pakken. 

                                                       
90 Denk aan advisering over de inrichting van een (Tax) Control Framework
91 Bijvoorbeeld de wettelijke controle.
92 Ook in de verschillende hoofdstukken hiervoor komt de externe deskundige meerdere malen aan de orde.
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Wanneer een externe deskundige een grote betrokkenheid heeft bij de organisatie, is het zinvol om
een gesprek met hem te voeren over zijn werkzaamheden. 

We steunen zoveel mogelijk op werk dat al is gedaan door de organisatie of ingeschakelde externe
deskundigen. De Belastingdienst concludeert in samenspraak met de organisatie of horizontalisering
wel of niet haalbaar is.

Stap 5: versterken fiscale beheersing
Bij het in control komen kan de organisatie ondersteuning vragen aan externe deskundigen. De rol-
verdeling zal doorgaans tot uitdrukking komen in een plan van aanpak. Indien externe deskundigen
analyses van de beheersing hebben uitgevoerd is de inhoud daarvan relevant in deze fase.93 Derge-
lijke analyses zullen onderdeel uitmaken van de stappen die de organisatie zet om haar fiscale
beheersing te optimaliseren.

Om in stap 6 optimaal te kunnen steunen op het werk van externe deskundigen, is het goed om zo
vroeg mogelijk de inhoud van hun beheersing- en toezichtwerkzaamheden en de mogelijkheden tot
afstemming te bespreken.94 Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het invullen van de monito-
ring functie.

Stap 6: aangepast toezicht
Responsief handhaven en de uitgangspunten van de CAB zijn leidend bij het uitvoeren van al het
fiscaal toezicht door de Belastingdienst. Wij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van informatie
over de werkzaamheden die al zijn gedaan bij de interne en externe controle. Daarbij kan passen dat
wij om inzage in delen van het accountantscontroledossier of andere relevante dossiers vragen.95 We
verzoeken alleen om inzage in díe delen van het accountantsdossier of andere relevante dossiers die
voor ons van belang kunnen zijn om te beoordelen of en in hoeverre wij nog aanvullende gegevens-
gerichte werkzaamheden moeten uitvoeren om tot een oordeel te komen over de aanvaardbaarheid
van de aangifte.96

                                                       
93 In de praktijk komen bijvoorbeeld nulmetingen en quick scans voor.
94 Denk hierbij ook aan de wijze van dossiervorming en vastlegging van bevindingen. Zie verder hoofdstuk 11 van deze

leidraad.
95 Met ingang van 1 januari 2010 is de Gedragscode Accountants - Belastingdienst ingetrokken. Ook na de intrekking blijft de

inzage in de controledossiers een onderdeel van onze werkzaamheden. De accountants aangesloten bij het NIVRA of de
NOvAA onderschrijven het belang van inzage in hun dossiers. Zij hebben afgesproken om zoveel mogelijk hun cliënten te
stimuleren akkoord te gaan met de inzage en het verstrekken van een toelichting. Zie ook praktijkhandreiking 1113, zoals
uitgebracht op 20 oktober 2010 door het Koninklijk NIVRA en NOvAA. 

96 De Belastingdienst heeft in beginsel geen toegang tot het adviesdossier of fiscale rapporten van de belastingadviseur. Als de
belastingadviseur zich begeeft op terrein waar ook de openbaar accountant actief is dan gelden voor de belastingadviseur
dezelfde regels als voor de accountant. Voor vragen, opmerkingen of problemen omtrent de inzage in het accountantsdos-
sier of andere relevante dossiers kun contact worden opgenomen met de regionale vaktechnisch coördinatoren controle/
toezicht en formeel recht.
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21. Samenwerking Douane en Belastingdienst bij horizontaal toezicht

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de kerntaken van de Douane kort belicht. Ook wordt ingegaan op de moge-
lijkheden tot samenwerking in horizontaal toezicht. Er is onderscheid gemaakt tussen de situatie dat
het initiatief tot horizontaal toezicht én tot samenwerking bij ‘blauw’ ligt en de situatie dat beide bij
‘groen’ liggen.

De kerntaken van de Douane
De Douane heeft drie kerntaken, te weten:
- Stopfunctie

De Douane zorgt ervoor dat goederen die het land niet binnen mogen aan de grens worden
tegenhouden. Bepaalde goederen mogen niet ongecontroleerd op de Nederlandse of Europese
markt terechtkomen. Daarom neemt de Douane maatregelen, zoals het controleren van goede-
renstromen met behulp van scanapparatuur of detectiepoorten. De Douane let daarbij vooral op
verdovende middelen, wapens, dieren die lijden aan een besmettelijke ziekte of nagemaakte
goederen. De Douane stopt ook de uitvoer van bepaalde goederen, zoals wapens en munitie. Dit
soort goederen mag niet worden uitgevoerd naar bijvoorbeeld landen in oorlog of landen die te
maken hebben met internationale sancties.

- Bewakingsfunctie
De Douane controleert de juiste toepassing van Europese en nationale douanewetgeving. Goede-
ren uit landen buiten de Europese Unie waarover nog geen invoerbelastingen zijn betaald, kun-
nen in Nederland worden vervoerd, bewerkt en opgeslagen. Hiervoor gelden regels die ervoor
moeten zorgen dat de belastingen worden betaald.

- Heffen en innen
De Douane houdt zich tot slot bezig met het heffen en innen van belastingen. Het gaat hierbij om
belastingen bij invoer, accijnzen en verbruiksbelastingen.

De stopfunctie en de bewakingsfunctie beïnvloeden de wijze waarop de Douane met horizontaal toe-
zicht omgaat. In overleg met het bedrijfsleven is het horizontaal toezicht door de Douane als volgt
geformuleerd:
Overheidscontroles door Douane en andere overheden in het grensoverschrijdend goederenverkeer
zijn gebaseerd op bedrijfseigen controlemechanismen, certificeringen, kwaliteits- en veiligheidsyste-
men binnen bedrijven, groepen van bedrijven, branches en ketens, waardoor goederen van veilige en
integere bedrijven de grens ongehinderd kunnen passeren. 

De kerntaken van de Douane komen ook tot uiting in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de
samenwerking tussen Belastingdienst en Douane.

Mogelijkheden tot samenwerken
Of er mogelijkheden zijn tot samenwerking en zo ja, in welke vorm en intensiteit deze in een horizon-
taal toezichttraject vorm kan krijgen, hangt af van enkele factoren, zoals:
- de behoefte van de klant aan een gezamenlijk traject blauw-groen (de wens van de klant staat

centraal);
- de mogelijkheden voor de Douane tot het maken van afspraken op concernniveau in plaats van

per werkmaatschappij;
- de mogelijkheden tot de realisatie van ‘groene’ ketens;
- de ‘blauwe’ segmentindeling (MGO/ZGO).

Afhankelijk van deze factoren bepalen de Belastingdienst en de Douane de vorm en de intensiteit van
hun samenwerking. Dit kan variëren van een samenwerking die beperkt blijft tot het gebruiken de
wederzijdse klantkennis en het elkaar actief informeren over de activiteiten bij de klant, tot het geza-
menlijk doorlopen van het horizontaal toezichttraject.97

                                                       
97 De meest ultieme vorm van samenwerking - een volledige integratie van behandelteams, zoals in het Olie en Gasteam in

Rijnmond en het Team Handel in Amsterdam - blijft in deze leidraad buiten beschouwing.
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Initiatief bij ‘blauw’

Fase 1: klant in beeld
Bij het in beeld brengen van de klant en de klantoriëntatie (stap 0) is het van belang inzicht te krijgen
in de klantkennis van de Douane. Daarom bespreekt het behandelteam de informatie over de klant
met de Douane. Als de beelden uit elkaar lopen, worden de verschillen gezamenlijk geanalyseerd.
Ook brengt het behandelteam in kaart bij welke werkmaatschappijen van de entiteit de Douane een
rol speelt. Als meerdere werkmaatschappijen te maken hebben met douaneverplichtingen, dan is een
gesprek over mogelijk intensievere samenwerking in het horizontaal toezichttraject gewenst.

Fase 2: is horizontalisering haalbaar?
Als samenwerking vanuit het perspectief van de Belastingdienst en de Douane nuttig blijkt, wordt in
het HT-gesprek met de organisatie de behoefte aan een gezamenlijk blauw/groen traject besproken.
Uitgangspunten daarbij zijn:
- de behoefte/wens van de klant staat centraal;
- als besloten wordt tot een gezamenlijk traject en tot het sluiten van een convenant, is dit de

blauw/groene versie;
- het nog niet hebben van de AEO-status98 is geen belemmering voor de samenwerking, noch voor

het ondertekenen van een gezamenlijk convenant;
- de klant is volledig transparant. In control komen kan gefaseerd, zowel voor blauw als voor groen.

De Belastingdienst en de Douane hebben begrip voor de verhoudingen en de werkzaamheden
die de klant daarvoor moet verrichten;

- als besloten wordt dat de samenwerking beperkt blijft tot het elkaar informeren, wordt het HT-
traject alleen voor blauw vervolgd. In dat geval wordt het ‘blauwe’ convenant gesloten.

Initiatief bij ‘groen’

Fase 1: klant in beeld
In tegenstelling tot de blauwe trajecten (die in principe de hele entiteit én alle middelen omvatten) ligt
de focus voor de Douane primair op de aanvraag van en het verlenen van de AEO-status. Deze sta-
tus wordt verleend op het niveau van de individuele werkmaatschappijen. Bij de aanvraag van een
AEO-status door een werkmaatschappij is het van belang dat de Douane in beeld brengt of de werk-
maatschappij onderdeel is van een blauwe entiteit in het MGO/ZGO segment en zo ja, welke plaats
deze werkmaatschappij inneemt in die blauwe entiteit. Dit is nodig om goed te kunnen beoordelen in
hoeverre de aanvraag aanleiding geeft om de entiteit te adviseren voor alle (relevante) werkmaat-
schappijen een aanvraag in te dienen.

Als de werkmaatschappij deel uitmaakt van een MGO/ZGO-entiteit, neemt de douanemedewerker die
de AEO-aanvraag behandelt, contact op met de klantcoördinator van de Belastingdienst om hem te
informeren over de aanvraag en met het verzoek om beide klantbeelden te delen.

Fase 2: is horizontalisering haalbaar?
Het verlenen van de AEO-status is voor de Douane een moment om te beoordelen of verdere hori-
zontalisering naar alle douanemiddelen of naar de andere onderdelen van de entiteit tot de mogelijk-
heden behoort. In fase 1 heeft een eerste oriëntatie op de reikwijdte van de samenwerking met blauw
plaatsgevonden. Als samenwerking vanuit het perspectief van de Belastingdienst en de Douane nuttig
blijkt, wordt in het HT-gesprek met de organisatie de behoefte aan een gezamenlijk blauw/groen tra-
ject besproken. Uitgangspunten daarbij zijn:
- het verlenen van de AEO-status is een belangrijk signaal voor blauw en wordt altijd opgenomen in

het klantbeeld;
- de behoefte/wens van de klant staat centraal;
- als de werkmaatschappij een onderdeel is van een blauwe entiteit die in het MGO/ZGO segment

wordt behandeld, vindt bij voorkeur geen aparte (groene) doorontwikkeling plaats. Als besloten
wordt tot een gezamenlijk traject en tot het sluiten van een convenant, is dit de blauw/groene ver-
sie;

- de klant is volledig transparant. In control komen kan gefaseerd, zowel voor blauw als voor groen.
De Belastingdienst en de Douane hebben begrip voor de verhoudingen en de werkzaamheden
die de klant daarvoor moet verrichten;

                                                       
98 Voor meer informatie over AEO wordt verwezen naar www.douane.nl.
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- als besloten wordt dat de samenwerking beperkt blijft tot het elkaar informeren en dat het hori-
zontaal toezichttraject alleen voor groen wordt vervolgd, wordt er geen convenant getekend. De
Douane kan in zo’n situatie een toezichtarrangement afspreken;

- als de werkmaatschappij bij blauw in het MKB-segment wordt behandeld, is een individueel hori-
zontaal toezichttraject voor blauw niet mogelijk. De klant kan gewezen worden op de mogelijkheid
om deel te nemen in een fiscaal dienstverlenersconvenant.

Samenwerking na het sluiten van een convenant 
De Belastingdienst en de Douane blijven ieder voor hun eigen middelen en processen verantwoorde-
lijk voor het toezicht. Dit geldt ook voor de wijze waarop het toezicht wordt aangepast aan de kwaliteit
van de interne beheersing bij de klant. De behandelteams streven er gezamenlijk naar om de vorm en
de intensiteit van het toezicht zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. De planning van het toe-
zichtsmoment vindt (indien mogelijk) in overleg plaats. De voortgangs- en evaluatiegesprekken wor-
den zo veel mogelijk gezamenlijk gevoerd.
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Bijlage 1: verklarende woorden- en afkortingenlijst

Woord Toelichting
Aanvaardbare aangifte Bij de invulling van het toezicht wordt een aanvaardbare aangifte gedefinieerd als een aangifte

die voldoet aan wet- en regelgeving en vrij is van materiële fouten.
AKC Administratief/Assistent klantcoördinator. Ondersteunt de klantcoördinator binnen het behan-

delteam.
ATK+ Applicatie Transparante Klantbehandeling. ATK+ wordt in de segmenten MGO en ZGO gebruikt

als permanent dossier voor onze klanten
Authorised Economic
Operator (AEO) 

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer kunnen bij de Douane de status
van AEO aanvragen. Een dergelijke status biedt hen een aantal voordelen in het internationale
handelsverkeer. De AEO-status en de criteria voor toekenning van de status zijn gebaseerd op
Europese wet- en regelgeving.

Begrip De wil om de ander te begrijpen en zich ernaar te richten.
Compliance Het onderhouden en versterken van de bereidheid van belastingplichtigen tot nakoming van hun

wettelijke fiscale verplichtingen.
Complianceverkenning Het samen met de organisatie verkennen of horizontalisering haalbaar is. Dit aan de hand van

interviews, inzage in documentatie en gesprekken daarover.
Controleaanpak
Belastingdienst (CAB)

De overall aanpak van de Belastingdienst in het toezicht, waarbij we ons richten op het vast-
stellen dat de aangifte aanvaardbaar is. We maken daarbij zo veel mogelijk gebruik van het
werk dat al door de organisatie en betrokken deskundigen is verricht.

Dossiervorming Digitale of papieren verzameling van relevante stukken op een dusdanige manier gegroepeerd
en van context voorzien dat een collega de behandeling zo nodig zonder nadere toelichting kan
overnemen.

Externe deskundige Iedere partij die betrokken is bij de dienstverlening (variërend van advies met betrekking tot en
de analyse en versterking van het TCF) aan en het toezicht op de organisatie. Hieronder wordt
dus mede verstaan de fiscale adviseur en de openbaar accountant. 

Fasen HT Onderverdeling in ATK+ van het HT-traject in zes fasen. Bedoeld om in één oogopslag inzichte-
lijk te maken in welke fase van het HT-traject de organisatie zit en welke informatie de
Belastingdienst heeft over de organisatie. Registratie is ook van belang in verband met de
bestuurlijke informatie.

Fiscaal dienstverlener Externe partij waarmee de Belastingdienst een fiscaal dienstverlenersconvenant (voorheen
fiscaal intermediairsconvenant) heeft afgesloten. 

Fiscale functie Samenstel van strategie, bemensing en procedures in een organisatie die met elkaar de (mate
van) fiscale beheersing bepalen.

Gerechtvaardigd
vertrouwen

Een positieve verwachting van het gedrag van een ander, die o.a. is gegroeid door het gedrag
dat wordt waargenomen en de informatie die wordt vergaard.

Horizontaal toezicht
(HT)

Vorm van toezicht die is gebaseerd op begrip, transparantie en vertrouwen en uitgaat van ieders
verantwoordelijkheid.

HT-gesprek Een eerste kennismaking met en een verkenning van de mogelijkheden voor de toepassing van
horizontaal toezicht.

IKB De segmenten MGO/OCK en ZGO worden gezamenlijk aangeduid met IKB. IKB staat in dit
kader voor Individuele Klantbehandeling.
De applicatie IKB (informatie klantbehandeling) wordt gebruikt voor de registratie van algemene
informatie over de klant.

Klantbeeld Het door het behandelteam in ATK+ opgebouwde beeld van de klant met o.a. een overzicht van
de ondernemingsactiviteiten, de mate van interne beheersing en de wijze waarop de organisatie
invulling geeft aan zijn compliance.

Klantcoördinator (KC) De klantcoördinator organiseert, regisseert en evalueert binnen het behandelteam de klantbe-
handeling. De klantcoördinator onderhoudt de relatie met de klant. 

Klantoriëntatie De interne voorbereiding op een HT-traject, waarbij het actuele klantbeeld wordt geanalyseerd
en het behandelteam zich oriënteert op horizontaal toezicht.

Metatoezicht Het door de Belastingdienst uitgevoerde toezicht op ander toezicht (waaronder toezicht op
andere toezichthouders en toezicht op het kwaliteitssysteem van de fiscaal dienstverleners
waarmee een convenant is gesloten).

Segment MGO/OCK Het segment Middelgrote Organisaties / Overige Complexe Klanten binnen de Belastingdienst
Segment MKB Het segment Midden- en Klein Bedrijf binnen de Belastingdienst
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Monitoring Het door de organisatie zelf uitgevoerde onderzoek naar opzet, bestaan en werking van de
interne beheersing en het invullen van de leercirkel.

Responsief handhaven Het afstemmen van de wijze van handhaving op de motieven en de bereidheid (al dan niet) aan
regelgeving te voldoen.

TCF Het Tax Control Framework. Het fiscaal relevante deel van het interne beheersingsysteem.
Toezichtpalet/
Handhavingspalet

Het geheel van instrumenten waarmee de Belastingdienst zijn toezicht uitoefent / zijn hand-
havende taak uitoefent.

Tone at the top De strategie (waarden), activiteiten, communicatie en het gedrag van de leiding van de organi-
satie en de Belastingdienst.

Transparantie De bereidheid en het vermogen openheid van (fiscaal relevante) zaken te geven, zowel van de
zijde van de organisatie als van de zijde van de Belastingdienst.

Segment ZGO Het segment Zeer Grote Organisaties binnen de Belastingdienst
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Bijlage 2: materialiteit 

Inleiding
In deze bijlage wordt ingegaan op de algemeen geldende materialiteit, zoals die door de Belasting-
dienst wordt gesteld als eis in het kader van de aanvaardbare aangifte. Het hanteren van een derge-
lijke eis sluit aan bij hetgeen in de accountancy voor de controle van financiële overzichten gebruike-
lijk is.99

Eerst zal het verband tussen de begrippen ‘materialiteit’ en ‘aanvaardbare aangifte’ worden toege-
licht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve materialiteit. Met
betrekking tot de kwantitatieve materialiteit zal vervolgens de algemeen geldende materialiteitstabel
worden weergegeven en toegelicht. 

Kwantitatieve materialiteit in relatie tot de aanvaardbare aangifte

Kwantitatieve materialiteit in relatie tot de aanvaardbare aangifte
In het toezicht van de Belastingdienst speelt het begrip ‘aanvaardbare aangifte’ een belangrijke rol.
Het begrip ‘aanvaardbare aangifte’ betekent niet dat belastingplichtige het corrigeren van hem
bekende fouten in de aangifte tot een bepaald bedrag achterwege zou mogen laten. De aangifte heeft
immers een belangrijke functie. Zij dient primair als basis voor de inspecteur om juiste aanslagen vast
te stellen (aanslagbelastingen) en als geleidebrief bij gedane betalingen op aangifte (aangiftebelas-
tingen). Daarom dient de aangifte te voldoen aan de eisen in de belastingwetten en in beginsel fout-
loos te zijn (met andere woorden juist en volledig). Dat betekent ook dat de Belastingdienst ervan
uitgaat dat een belastingplichtige de processen, die van belang zijn voor de totstandkoming van de
fiscale aangiften, inricht met inachtneming van een tolerantie van nul.

Bij het begrip ‘aanvaardbare aangifte’ gaat het om de eisen die de Belastingdienst vanuit het toezicht
aan de aangifte stelt in termen van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. De bedoelde eisen zijn
opgenomen in de ControleAanpak Belastingdienst (CAB) en de in deze bijlage opgenomen materiali-
teitstabel. 

De praktijk leert dat er, ondanks een goede inrichting van de interne beheersingsorganisatie, toch
fouten in de verantwoording kunnen voorkomen. Dat geldt ook voor de fiscale aangiften. De economi-
sche rationaliteit brengt mee dat niet elke fout in de fiscale aangifte kan en zal worden ontdekt. Wel is
het van belang dat het totaalbedrag van de (potentiële) fouten in de aangiften de materialiteit niet
overschrijdt. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan is er sprake van een aanvaardbare aangifte. 

De materialiteit functioneert dus als goedkeuringsgrens en krijgt zijn betekenis in het toezicht. De
toezichtswerkzaamheden worden zó ingericht, dat er redelijke zekerheid wordt verkregen dat de aan-
wezigheid van fouten in ieder geval wordt gesignaleerd indien het maximaal te verwachten foutbedrag
de materialiteit als goedkeuringsgrens overschrijdt.
De materialiteit is nadrukkelijk geen correctiegrens. Fouten, die geconstateerd zijn dienen - ongeacht
hun financiële belang - te worden gecorrigeerd.

De kwantitatieve materialiteit kan worden uitgedrukt in een geldbedrag. Voor de hoogte van dat geld-
bedrag hanteert de Belastingdienst een tabel, die hierna is opgenomen en zal worden toegelicht.

Kwalitatieve materialiteit in relatie tot de aanvaardbare aangifte
Als het gaat over het begrip aanvaardbare aangifte speelt naast de kwantitatieve materialiteit ook het
begrip ‘kwalitatieve materialiteit’ een belangrijke rol. Daarbij gaat niet zozeer over het vraagstuk tot
welk bedrag fouten niet ontdekt mogen blijven, maar veel meer over de vraag wat de betekenis is van
een reeds geconstateerde fout. 
De kwalitatieve materialiteit ziet op de aard van de fout, waarbij het vooral gaat over de mate van
verwijtbaarheid. Denk aan een situatie waarin vast is komen te staan dat fouten opzettelijk zijn

                                                       
99 Zo is in de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) te lezen dat de Standaarden als basis voor het oordeel van de

accountant vereisen om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de financiële overzichten als geheel
geen afwijking van materieel belang bevatten die het gevolg is van fraude of van fouten (Nadere voorschriften controle- en
overige standaarden, 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren van een
controle overeenkomstig de Standaarden).
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gemaakt, er sprake is van opzet of zelfs van fraude. Het kan ook zijn dat de opzet of bestaan van de
administratieve organisatie en interne beheersing ernstig tekortschiet, bijvoorbeeld omdat op cruciale
punten is nagelaten beheersmaatregelen te treffen. Ook kan de interne beheersing bewust zijn door-
broken, waardoor het risico van fouten bewust is genomen. De constatering van ernstig verwijtbare
fouten staat goedkeuring van de fiscale aangifte zonder meer in de weg, ook al zou de financiële
impact relatief gering kunnen zijn.

Tabel voor de algemeen geldende materialiteit
Bij de bepaling van de hoogte van de materialiteit hanteert de Belastingdienst binnen de hiervoor
weergegeven context de volgende tabel (bedragen in €):

Omvang organisatie materialiteit
- 300.000 Omzet x 5%

300.000 - 500.000 15.000
500.000 - 1.000.000 30.000

1.000.000 - 2.200.000 60.000
2.200.000 - 4.400.000 120.000
4.400.000 - 8.800.000 180.000
8.800.000 - 17.500.000 300.000

17.500.000 - 35.000.000 600.000
35.000.000 - 70.000.000 900.000
70.000.000 - 140.000.000 1.500.000

140.000.000 - 3.000.000

Toelichting op de inhoud van de tabel

Voor de “omvang organisatie” van een profit-organisatie kan worden uitgegaan van de Nederlandse
omzet. Voor non-profitorganisaties kan in plaats van omzet de omvang van het (operationele) budget
worden genomen. Indien het toezicht betrekking heeft op een deel van de entiteit (bijvoorbeeld één
vennootschap), wordt als “omvang organisatie” in beginsel de omvang van het betreffende deel
gehanteerd. 

De waarden in de kolom “Materialiteit” luiden in uitgaven (dus voor zover van toepassing bedragen
inclusief omzetbelasting). De waarden luiden dus uitdrukkelijk niet in belastingbedragen. Als het toe-
zicht betrekking heeft op de belasting zelf (bijvoorbeeld de voorbelasting) dan dient voor de bepaling
van de materialiteit het uitgavenbedrag te worden omgerekend naar het belastingbedrag. Deze omre-
kening wordt uitgevoerd met gebruikmaking van het tarief dat voor het betreffende belastingmiddel
ten hoogste kan gelden en wordt afgerond op duizenden naar boven.100 

Gebruik van de tabel

Met betrekking tot het gebruik van de tabel wordt het volgende opgemerkt.
• De algemeen geldende materialiteitstabel, zoals opgenomen in deze bijlage, is van toepassing op

door de Belastingdienst uitgevoerde boekenonderzoeken en kan ook gebruikt worden in het kader
van het horizontaal toezicht.

• Van de algemeen geldende materialiteitstabel wordt uitsluitend in de volgende situaties afgewe-
ken:
ο Indien in het kader van een landelijke actie door de Belastingdienst toezicht wordt uitgeoefend

met grotere nauwkeurigheid (het zogenaamde ‘inzoomen’); in dat geval wordt de omvang van
de organisatie, in afwijking van het voorgaande, bepaald op de omvang van het controle-
object.

ο Indien de kennisgroep Vaktechniek Toezicht van de Belastingdienst ten aanzien van het uit te
oefenen toezicht een bijzondere materialiteitstabel heeft uitgevaardigd. 

ο Indien het toezicht uitsluitend betrekking heeft op de douanerechten en accijnzen; in dat geval
wordt de omvang van de organisatie, in afwijking van de hoofdregel, bepaald op de waarde
van de inkomende goederenstroom.

                                                       
100 Voorbeeld: voor een profit-organisatie met een omzet tussen € 300.000 en € 500.000 bedraagt de materialiteit in

BTW-euro’s 19/119e van € 15.000 = afgerond € 3.000.
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ο Indien het toezicht uitsluitend betrekking heeft op de loonheffing; in dat geval wordt de
omvang van de organisatie, in afwijking van de hoofdregel, bepaald op het totale bedrag van
de loonsom.

• De tabel voor de algemeen geldende materialiteit is ook van toepassing bij de (zeer) grote con-
cerns, die hun (fiscale) zaken op orde hebben. De geldende materialiteit heeft geen relatie met de
kwaliteit van de interne organisatie.
Wel kan de aanwezigheid van een goed functionerende interne beheersingsorganisatie rondom
de (fiscale) processen leiden tot een reductie van de hoeveelheid toezichtswerkzaamheden.
Daarbij geldt als voorwaarde dat de kwaliteit van de gebruikte voorinformatie moet worden geva-
lideerd. 

• Bij de inrichting van het toezicht hanteert de Belastingdienst, naast de genoemde materialiteit, de
volgende uitgangspunten:
ο een statistische betrouwbaarheid van 95%;
ο een tolerantie, die varieert tussen 60% en 100% van de materialiteit en die niet wordt geallo-

ceerd;
ο een nulfoutenverwachting, hetgeen uitgaande van de Poissonverdeling neerkomt op een

betrouwbaarheidsfactor (R) van 3.
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Bijlage 3: fiscale functie

De fiscale beheersing, ook wel de fiscale functie genoemd, bestaat uit verschillende deelprocessen.
Hieronder zijn de deelprocessen met bijbehorende aandachtsgebieden opgenomen, die in de praktijk
worden onderscheiden. Niet alle beschreven processen zijn even relevant voor de compliance-
aspecten die de Belastingdienst onderkent. Het deelproces Tax accounting bijvoorbeeld is relevant
voor de jaarrekening, maar voor de Belastingdienst slechts in het kader van het vooroverleg.

Deelproces Aandachtsgebieden
Fiscale organisatie - Relatie fiscale doelstelling en organisatiedoelstellingen

- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
- Organisatiestructuur en fiscale structuur
- Bezetting en opleiding
- Inbedding in de organisatie

Fiscale boekhouding
(Tax accounting)

- Belastingposities in de jaarrekening
- Fiscale voorzieningen in de jaarrekening
- Aansluiting met de financiële administratie
- Consolidatie

Rapportage - Fiscale paragraaf in de jaarrekening

Fiscale compliance - Het tijdig volledig en juist indienen van de fiscale aangiften
- Begeleiden en opvolgen van controles
- Contacten met de belastingdienst
- Documentatie over ingenomen fiscale standpunten

Tax Risk
Management

- Organiseren fiscaal bewustzijn
- Identificeren van fiscale risico’s
- Afhandelen van fiscale risico’s

Planning - Het onderkennen en implementeren van fiscale mogelijkheden (opportuni-
ties)

Communicatie - Het bevorderen van het fiscale bewustzijn binnen de organisatie

Monitoring - Het monitoren van de fiscale functie

IT - Ondersteuning IT bij realisatie fiscale doelstellingen
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