
AAS Hilversum aangesloten op Horizontaal Toezicht 

Sinds 22 mei 2017 heeft AAS Hilversum een convenant horizontaal toezicht gesloten met de Belastingdienst. Om u wat 

meer duidelijkheid te verschaffen over wat horizontaal toezicht nu precies inhoud, hierbij een korte toelichting. 

Horizontaal toezicht biedt ondernemers meer zekerheid. 

Wat is horizontaal toezicht? 

Tot op heden was u van de Belastingdienst gewend dat zij pas achteraf controleren: pas als uw aangifte was ingediend, 

bekeken zij of de gegevens daarin juist waren. Op basis van die controle achteraf werd de hoogte van uw aanslag bepaald. 

Dat brengt administratieve lasten en onzekerheden met zich mee. 

Bij horizontaal toezicht werkt de Belastingdienst met u en ons kantoor samen, in het vertrouwen dat past bij een moderne, 

maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. Zij gaan er bij horizontaal toezicht vanuit dat wij werken volgens 

vooraf overeengekomen normen, en dat uw aangiften kloppen. Hierdoor worden veel controles overbodig en kan de 

Belastingdienst uw aangiften sneller verwerken. Verder betekent het, dat u vooraf weet welke aanslagen u van de 

Belastingdienst kunt verwachten. 

Hoe werkt het? 

Horizontaal toezicht is gebaseerd op de veronderstelling dat uw aangiften deskundig tot stand komen en correct zijn. 

Daartoe maakt de Belastingdienst afspraken met ons kantoor én met u. 

De werkwijze van de Belastingdienst en die van ons worden op elkaar afgestemd. Wij bespreken de fiscaal van belang zijnde 

kwesties met de Belastingdienst voordat uw aangifte wordt ingediend, tijdens het zogeheten vooroverleg. Doordat zaken 

van tevoren zijn afgestemd hoeven controles achteraf veelal niet plaats te vinden. De Belastingdienst kan dan vertrouwen 

op de reeds verrichte werkzaamheden van u en ons kantoor en zullen dat niet overdoen. 

Hoe kunt u zich aanmelden voor Horizontaal Toezicht? 

Om u aan te kunnen melden voor horizontaal toezicht moeten wij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Wij als kantoor 

kunnen dan een convenant sluiten met de Belastingdienst. Daarin spreken we af dat we op een transparante wijze met 

elkaar omgaan en dat de aangiften van voldoende kwaliteit zijn. 

Omdat wij inmiddels dit convenant met de Belastingdienst gesloten hebben, kunt u samen met ons bekijken of horizontaal 

toezicht ook voor u mogelijk is. Uitgangspunt daarbij is uw bereidheid te bevestigen, dat u uw financiële administratie en 

andere benodigdheden tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert en dat u een relatie met de Belastingdienst wilt 

onderhouden die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip. Door ondertekening van een 

deelnameformulier, dat bij ons beschikbaar is, bevestigt u daarmee in te stemmen.  



De voordelen voor u. 

Hebt u het deelnameformulier ondertekend? Dan profiteert u van de voordelen die horizontaal toezicht met zich 

meebrengt. 

– U krijgt snel duidelijkheid en hoeft niet lang te wachten op uw aanslag. 

– U krijgt minder controles, omdat convenantsaangiften alleen nog beperkt steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 

– Uw vragen en opmerkingen worden snel beantwoord. Wij hebben een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst en 

mochten wij bij het opstellen van uw aangifte voor twijfelpunten komen te staan, dan bespreken wij die met de 

Belastingdienst voordat wij uw aangifte indienen. Dat vergroot uw zekerheid en zorgt dat de Belastingdienst uw aangiften 

sneller kan afhandelen. 

Wanneer kunt u meedoen? 

U kunt meedoen met horizontaal toezicht als aan de volgende voorwaarden is voldaan. 

– Om te beginnen moet ons kantoor een convenant horizontaal toezicht hebben afgesloten met de Belastingdienst.            

Dit is inmiddels gebeurd. 

– Verder moet u aangeven dat u op een transparante manier met ons en de Belastingdienst wilt werken. U bevestigd dit 

met het ondertekenen van een deelnemersverklaring, waarmee u instemt met deelname aan het horizontaal toezicht. 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op, wij kunnen u voorzien van verdere informatie. 
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