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De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna de Orde) maakt graag van de gelegenheid gebruik 
om op een aantal onderdelen additionele inbreng te leveren naar aanleiding van de conferentie van 28 
januari jl. Allereerst wil de Orde u graag complimenteren voor de zorgvuldigheid waarmee het project 
doorontwikkeling horizontaal toezicht (hierna DHT) is vormgegeven, de brede interne en externe 
stakeholderdialogen die u heeft georganiseerd en de stappen die zijn gezet. 

 
Onze reactie neemt de presentatie van de ontwikkelrichting en de verslagen van de conferentie van 28 
januari jl als uitgangspunt voor haar inbreng en hanteert daarbij dezelfde structuur als het programma 
van eisen. Het programma van eisen wordt op hoofdlijnen gesteund door de Orde, waarbij we onze 
eerder geuite zorg over de uitgangspunten dat DHT dient plaats te vinden binnen bestaande regelgeving 
en dat er geen middelen beschikbaar zijn voor eventuele additionele IT-middelen, herhalen. Overigens 
valt het de Orde op dat in het programma van eisen niet wordt verwezen naar de aanbevelingen van de 
Commissie Stevens, met name waar het gaat om de meting van effecten van toezicht.1. 

 
DHT Concept 
Responsief handhaven is het leidende principe in het concept, waarbij wederzijds begrip, vertrouwen en 
transparantie centraal blijven staan.  

 
Responsief handhaven betekent differentiëren in het toezicht en ook dat de Belastingdienst aangeeft 
waar hij de afstemming van zijn handhavingsactiviteiten op baseert. Voor die differentiatie is informatie 
over reikwijdte en kwaliteit van het TCF/ kwaliteitssysteem bepalend. DHT staat volgens het concept 
open voor iedere ondernemer en iedere fiscaal dienstverlener. De Orde steunt het concept van responsief 
handhaven, maar tegelijkertijd komt de vraag op welke toegevoegde waarde DHT dan voor een 
ondernemer kan bieden? Wat zijn voor de ondernemer en de Belastingdienst de voordelen van DHT? 
Uiteraard kunnen die voordelen ten principale niet worden bepaald door te differentiëren in 
rechtsgevolgen van vergelijkbare handelingen. Maar hoe dan wel? In de presentatie wordt de fast-track 
genoemd, maar deze is nog niet verder uitgewerkt. Die vraag kunnen beantwoorden is ook belangrijk 
om de beoogde effecten van DHT te kunnen bepalen en om deze effecten te kunnen meten en daar 
(politieke) verantwoording over af te kunnen leggen. Daarvoor is het belangrijk dat de entree-criteria 
helder zijn voor zowel HT-individueel en HT-FD. De in de ontwikkelrichting geschetste contouren van 
de entree-criteria lijken daarvoor een goede basis. Het is echter nog volstrekt niet helder wat de exit-
criteria zijn en met name wat de gevolgen daarvan zijn. De Orde vraagt zich af of de Belastingdienst zijn 
handhaving kan vormgeven op basis van een ex-ante bepaalde beschikbare tijd voor zijn toezicht voor 
ondernemers (onder HT-individueel of HT-FD), waarbij de mate van maturiteit van de interne 
beheersing per belastingmiddel (TCF of kwaliteitssysteem van de fiscaal dienstverlener) bepaalt hoeveel 
van die tijd kan worden besteed aan vooroverleg dan wel dient te worden besteed aan toezicht achteraf. 
Dat kan via een glijdende schaal of door te werken met diverse niveau’s van maturiteit.  

 
Normen en kaders voor de uitvoering 
In het programma van eisen wordt aangegeven dat “Het ontwerp concrete principes bevat inzake het 
TCF/ kwaliteitssysteem op basis waarvan de Belastingdienst zijn toezicht aanpast. Hiermee kent DHT 
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duidelijke normen voor de mate waarin afstemming van toezicht mogelijk is.” Dit ontwerpprincipe is 
volledig in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Stevens en met de eerder door de Orde in haar 
brief van 20 juni 2014 aan de heer Poolen geformuleerde visie inzake handvatten voor een TCF.  

 
De Orde meent echter dat er vanuit de Belastingdienst tot op heden onvoldoende signalen komen die 
dit adresseren. De Orde is bezorgd dat de huidige uitvoering die aan Horizontaal Toezicht wordt gegeven 
onvoldoende robuust is om Horizontaal Toezicht als geloofwaardig duurzaam handhavingsinstrument 
in het Nederlandse fiscale handhavingsbestel te borgen. Daarnaast vraagt de huidige ontwikkelrichting 
voor wat betreft differentiatie in het toezicht HT-FD om een heel duidelijk nader af te stemmen protocol 
teneinde de verwachting over en weer nader in te vullen.  
Hierna pogen wij kort en bondig de essentie van onze zorgpunten samen te vatten. Tevens doen wij 
enkele suggesties die naar onze mening behulpzaam kunnen zijn voor een duurzame verankering van 
horizontaal toezicht in het Nederlandse fiscale handhavingsbestel. 

 
De zorg van de Orde is gelegen in het gebrek aan een concrete invulling van: 

1.      Het voordeel voor belastingplichtige en Belastingdienst; 
2.      Reciprociteit in transparantie; 

Momenteel is volgens de NOB onvoldoende kwantificeerbaar en kwalificeerbaar wat de ‘(wederzijdse) 
voordelen’ zijn van Horizontaal Toezicht voor belastingplichtige en Belastingdienst. Wij nemen tevens 
een onevenwichtigheid waar als het gaat om (transparante) informatievoorziening tussen 
belastingplichtige en fiscus. 

 
Het voordeel voor Belastingdienst en belastingplichtige zou erin moeten bestaan dat men over en weer 
meer zekerheid krijgt over de juistheid van fiscale aangiften door efficiënte werkprocessen rondom 
(fiscale) dataverwerking (vastlegging – verwerking – analyse - rapportage – controle & monitoring). 
Anders gezegd, een adequaat fiscaal beheersingssysteem leidt tot aangepast toezicht. 

 
Nu bestaat er onduidelijkheid over wat verstaan moet worden onder: 

●  een adequaat fiscaal beheerssysteem van een belastingplichtige (Tax Control Framework), dan 
wel adequaat kwaliteitssysteem van een FD en 

●  aangepast toezicht. 

 
Door het ontbreken van kaders rondom deze twee pijlers onder Horizontaal Toezicht is het voor 
belastingplichtige, dan wel FD en Belastingdienst onduidelijk wat men van elkaar mag verwachten. 
Tevens is het daardoor lastig de samenleving (transparant) inzicht te verschaffen in de werking van 
Horizontaal Toezicht. Het risico van een negatieve perceptie (zogenaamde ‘sweethart deals’) blijft 
hierdoor bestaan. 

 
De Orde pleit niet voor ‘harde kaders’ rondom het begrip TCF. De Orde pleit ook niet voor ‘afvinklijstjes’ 
voor de Belastingdienst. Wij stellen een benadering conform de Code Tabaksblat2 voor. De 
Belastingdienst zou kunnen verwijzen naar enkele neutrale algemeen geaccepteerde ‘best practices’ die 
gevolgd kunnen worden bij de inrichting van het fiscale beheerssystemen (TCF). Het staat 
belastingplichtige vrij hiervan af te wijken en zijn administratie op basis van de behoefte van zijn 
onderneming overeenkomstig de ruimte die artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) 
hem biedt, in te richten. Vervolgens zou het principe ‘volg of leg uit’ (comply or explain) van toepassing 
moeten zijn: 

 
Belastingdienst vraagt belastingplichtige of men de ‘best practices’ onderschrijft. Zo men 
daarvan afwijkt (of wenst af te wijken) geeft belastingplichtige op verzoek van Belastingdienst 
inzicht op welke wijze invulling wordt gegeven aan (deelelementen) van het fiscale 
beheerssysteem (TCF). 
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De werkwijze waarop Belastingdienst beoordeelt of er sprake is van het volgen van de best practices 
en/of andere beheersingsmaatregelen wordt vastgelegd in een kenbaar controleprotocol (audit 
standaard Horizontaal Toezicht). Het ontbreekt thans aan een kenbaar controle- en risicoanalyse 
protocol voor Horizontaal Toezicht bij de Belastingdienst. In dit controleprotocol kan ook invulling 
worden gegeven hoe de daadwerkelijke aanpassing van het toezicht plaatsvindt, zowel in vorm als 
intensiteit. 

 
Wij adviseren om voor het fiscale beheersingssysteem de OECD ‘guiding principles’ rondom TCF3 te 
volgen en aan te sluiten bij internationaal geaccepteerde modellen van risicobeheersing zoals COSO. 
Wat betreft het controleprotocol kan aansluiting gezocht worden bij internationaal erkende audit 
standaarden voor (financiële) risicobeheersing systemen.  

 
Uitvoering en sturing 
DHT kent volgens de geschetste ontwikkelrichting een aantal nieuwe spelregels. Omwille van de 
kenbaarheid en de rechtszekerheid meent de Orde dat vastlegging van de entree- en exit-criteria, het 
escalatiemodel, een comply-or-explain-regel inzake de fiscale beheersing en de kaders voor 
gedifferentieerd toezicht etc. in een leidraad of een beleidsbesluit op zijn plaats is.  

 
Door een andere ondergrens aan te brengen voor ‘grote ondernemingen’ zal een groot aantal 
ondernemingen (ongeveer 1000 was uw inschatting op 28 januari jl.) niet onder het nieuwe HT-
individueel vallen en mogelijk verschuiven naar het HT-FD. Dat levert naast de vraag hoe de overgang 
eruitziet en hoe u die denkt te begeleiden een aantal andere vragen op. Grotere ondernemingen 
gebruiken in tegenstelling tot onderneming in het MKB-segment veelal meer dan één fiscaal 
dienstverlener. Onder welk FD-convenant valt de onderneming dan? De Orde voorziet 
afstemmingsproblemen indien de directie MKB verantwoordelijk is voor het FD-convenant, terwijl de 
directie GO verantwoordelijk blijft voor de individuele klantbehandeling.  
 
De Orde heeft ook nog een vraag ten aanzien van de toegang van fiscaal dienstverleners tot een FD-
convenant. Er worden drie categorieën onderscheiden in het MKB: HT-FD vrijwillige 
accountantsverklaring, HT-FD samenstellingsverklaring, en een categorie waaraan nadere eisen wordt 
gesteld. Er is een groep kleine en middelgrote NOB-advieskantoren die geen accountancydiensten 
verrichten. Waar valt deze groep onder en welke eisen worden aan hen gesteld? 
Volgens de toegangscriteria komen de volgende kantoren in aanmerking voor HT-FD:  een koepel van 
FD’s, bij de koepels aangesloten FD’s en individuele FD’s van voldoende omvang.  Bij een koepel 
aangesloten FD dienen over een adequaat kwaliteitssysteem te beschikken en dat is ter beoordeling door 
de koepel. De Orde heeft nu geen beoordelingssysteem voor de aangesloten kantoren. Indien dat zo zou 
blijven, betekent dat dan dat kleine en bepaalde middelgrote NOB-kantoren niet in aanmerking komen 
voor HT-FD?  Wat betekent dit dan voor de toegang tot vooroverleg voor deze kantoren maar ook voor 
advocatenkantoren, nu aangegeven wordt dat door de Belastingdienst voorrang zal worden verleend aan 
verzoeken van HT-FD’s? Het moet hiernaast duidelijk zijn wat HT-FD betekent in het geval niet alle 
klanten van een kantoor deelnemen aan het HT-FD. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de toegang tot 
vooroverleg voor de niet deelnemende klanten. Immers, NOB-kantoren op dit moment zonder HT-FD, 
zullen toetreding tot HT-FD, vanwege de hogere eisen voor toetreding tot HT-individueel, mogelijk gaan 
heroverwegen. 

 
Indien u van mening bent dat het zinvol zou kunnen zijn deze gedachten verder te bespreken dan 
vernemen wij dat graag.  
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