
Verticaal en horizontaal toezicht  

De klassieke werkwijze van de 

belastingdienst is gestoeld op het 

principe ‘vertrouwen is goed, controle is 

beter’. De belastingplichtige – bedrijf, 

instelling of particulier - dient een 

aangifte in en de fiscus zet vervolgens zijn 

controlemankracht en -systemen in om 

te voorkomen dat de schatkist iets tekort 

komt. Die traditionele controleaanpak 

wordt ook wel ‘verticaal toezicht’ 

genoemd.  

De wereld verandert echter in snel 

tempo en de fiscale regels en de 

toepassing daarvan worden - mede 

daardoor - steeds complexer. Omdat 

bovendien de belastingdienst zijn 

personeel steeds efficiënter moet 

inzetten, is de afgelopen jaren gezocht 

naar een andere manier om toezicht op 

belastingplichtigen uit te oefenen. Deze 

lijkt gevonden in de vorm van horizontaal 

toezicht. Horizontaal toezicht betekent: 

meer werken vanuit vertrouwen en de 

controle meer concentreren op de 

werkwijze van een belastingplichtige of 

diens fiscaal adviseur, in plaats van op 

een individuele aangifte. 

Uitgangspunt: is het werkproces 

betrouwbaar, dan is de output daarvan - 

de aangifte - eveneens betrouwbaar en 

kan snel duidelijkheid worden gegeven 

over de fiscale positie van een 

onderneming.  

 

Vertrouwen in kwaliteit accountenz, 

breda 

Het spreekt voor zich dat de 

belastingdienst zulk vertrouwen alleen 

schenkt aan kantoren die bewezen 

hebben een goede en constante kwaliteit 

te kunnen bieden. Werkprocessen en 

kennis moeten op niveau zijn en dat is bij 

accountenz, breda het geval. We voldoen 

aan de kwaliteitsnormen van 

beroepsorganisatie SRA  en zijn onlangs 

wederom positief gereviewd. De 

belastingdienst bouwt voort op die SRA- 

kwaliteitscontrole en accepteert 

accountenz, breda als contractspartner 

voor horizontaal toezicht.  

De afspraken daaromtrent zijn in april 

2011 in een convenant vastgelegd en 

accountenz, breda kan dus cliënten, die 

dat willen, aanmelden voor horizontaal 

toezicht. De afspraken gelden voor de 

vennootschaps- en inkomstenbelasting, 

de loonbelasting en de btw.  

Essentie: kaarten vooraf op tafel 

De essentie van horizontaal toezicht is 

dat vóór het indienen van een aangifte 

de kaarten open op tafel worden gelegd. 

Mogelijke fiscale discussiepunten worden 

gemeld en daarover vindt meteen 

overleg plaats. Een horizontaal toezicht-

klant weet dus altijd van tevoren 

waarover gediscussieerd gaat worden. De 

belastingdienst neemt over zo’n 

discussiepunt snel een standpunt in. Dat 

is onderdeel van de afspraken.  

Wij blijven werken 

zoals altijd: optimaal 

opkomen voor de 

fiscale belangen van 

onze cliënten 

Doel is om tot aanvaardbare aangiften te 

komen. ‘Aanvaardbaar’ wil zeggen: 

Horizontaal toezicht 

Uit ervaring weten wij dat u niet zit te wachten op discussies met de 

Belastingdienst. U wilt het fiscaal optimale binnen de mogelijkheden van wet- 

en regelgeving, maar daarbij de zekerheid dat uw aangiften niet achteraf, soms 

jaren later, alsnog tot discussie kunnen leiden met de Belastingdienst, of erger 

naheffingen  en boetes. Herkent u dit? Dan hebben wij mogelijk de oplossing 

voor u. 

 



aangiften die berusten op verdedigbare 

standpunten, zonder wezenlijke fouten. 

Het streven is niet om altijd, hoe dan ook, 

met de belastingdienst op één lijn te 

komen.  

Worden we het niet eens dan zal 

uiteindelijk de kwestie aan de rechter 

worden voorgelegd. Dat is niet anders 

dan de huidige praktijk. En zijn er geen 

discussiepunten dan wordt een 

horizontaal toezicht-aangifte meteen 

afgedaan met een aanslag conform 

aangifte. Het snel hebben van zekerheid 

over de fiscale positie kan, zeker voor 

een bepaalde categorie ondernemers en 

instellingen, als een voordeel worden 

gezien. 

Geen controle meer? 

In horizontaal toezicht wordt de controle 

verlegd van de individuele aangiften van 

belastingplichtigen naar de werkwijze en 

-processen van de fiscaal adviseur.  

Daarom kiest u voor HT: 

• geen extra kosten voor 

belastingcontroles en 

boekonderzoeken (besparing); 

• de Belastingdienst volgt de door ons 

ingediende aangiften (zekerheid); 

• voorrang mogelijk bij het 

afstemmen van zaken met 

Belastingdienst (gemak); 

• definitieve aanslag volgt binnen 6 

weken na indiening aangifte 

(snelheid). 

Zoals gezegd steunt de belastingdienst 

hierbij op SRA-reviews. Daarnaast zal 

steekproefsgewijs een aangifte worden 

gecontroleerd. De steekproef wordt 

overigens genomen uit de ‘pool’ van alle 

horizontaal toezicht-aangiften die door 

SRA-kantoren - over heel Nederland dus - 

zijn ingediend.  

Binnen horizontaal toezicht is men in 

feite af van de traditionele 

boekenonderzoeken achteraf, die vijf jaar 

terug kunnen gaan en die op zich al snel 

maanden, soms zelfs jaren, in beslag 

kunnen nemen. Niet zelden leidend tot 

stevige naheffingen met rente en boetes.   

Horizontaal toezicht betekent werken in 

de actualiteit en een eventuele discussie 

voeren kort na of zelfs voor het moment 

dat de feiten zich voordoen. Geen 

verrassingen achteraf, geen ‘oud zeer’. 

Keuzevrijheid, maar waarom niet ? 

Cliënten van accountenz, breda hebben 

volledige keuzevrijheid. Horizontaal 

toezicht ligt ‘in de vitrine’ naast verticaal 

toezicht. Het hebben van een horizontaal 

toezicht-convenant biedt accountenz, 

breda de mogelijkheid een extra service 

te bieden aan hen die dat willen. De 

cliënt kiest wat het best bij hem past. 

Niet meedoen betekent ook geenszins 

een ‘zwarte stip’ in het dossier bij de 

fiscus. Dan blijft de situatie gewoon zoals 

die nu is.  

Hecht u veel belang aan het snel hebben 

van zekerheid, dan is de keuze voor 

horizontaal toezicht te overwegen. Heeft 

het hebben van een horizontaal-toezicht-

afspraak - en dus het label van 

‘transparantie’ - een bepaald positief 

uitstralingseffect voor uw bedrijf of 

instelling, dan geldt hetzelfde. En wie zich 

comfortabeler voelt bij het meer 

‘gesloten’ houden van de kaarten, of wie 

eerst deze nieuwe ontwikkelingen eens 

wil afwachten, zal (voorlopig) in het 

verticaal toezicht blijven zitten. 

 

Onze manier van adviseren is daarbij 

uitdrukkelijk niet afhankelijk van de 

keuze horizontaal of verticaal toezicht. 

Accountenz, breda blijft werken zoals het 

altijd gedaan heeft: optimaal opkomen 

voor de fiscale belangen van onze 

cliënten, binnen de mogelijkheden van 

wet- en regelgeving. Een ander 

toezichtmodel beperkt niet de creativiteit 

van onze adviseurs.  

Deelnemen 

Deelnemen aan horizontaal toezicht 

geschiedt door aanmelding via 

accountenz, breda. U verklaart schriftelijk 

de uitgangspunten van horizontaal 

toezicht - werken met de fiscus op basis 

van begrip, vertrouwen en transparantie 

- te onderschrijven.  

Ook zal geïnventariseerd worden of er 

nog concrete meningsverschillen met de 

fiscus lopen en/of er sprake is van 

potentiële geschilpunten. Uitgangspunt is 

een entree ‘met schone lei’, dus lopende 

discussies zullen afgewikkeld worden. 

Werken in het 

heden en geen 

(fiscale) discussies 

meer uit het 

verleden 

Tot slot 

Of horizontaal toezicht iets voor u is 

hangt geheel af van uw concrete situatie 

en persoonlijke wensen. Graag zullen wij 

u behulpzaam zijn bij het bepalen van uw 

positie en het maken van een goede 

afweging. U kunt, als u geïnteresseerd 

bent, contact opnemen met uw 

relatiebeheerder bij accountenz, breda of 

met een van onze belastingadviseurs 

 

 

accountenz,      

breda  

www.accountenzbreda.nl 

 


