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Vandaag heeft de Commiie Horizontaal Toezicht
elatingdient (Commiie teven) haar rapport 'Ficaal
toezicht op maat. oepel waar het kan, treng waar het moet'
aangeoden aan taatecretari Weeker van Financiën.
De taatecretari heeft eind vorig jaar aan een commiie van
externe dekundigen, onder leiding van hoogleraar prof.dr. Leo
teven, gevraagd het horizontaal toezicht door de elatingdient
te evalueren, knelpunten en kwetaarheden te ignaleren en
voortellen te doen voor verdere ontwikkeling.
De commiie onderchrijft in haar rapport de achterliggende ideeën
van horizontaal toezicht. ij de uitwerking ervan plaatt zij evenwel
de kanttekening dat er nog divere vereteringen wenelijk en
noodzakelijk zijn die de geignaleerde kwetaarheden en
knelpunten kunnen oploen of afzwakken.

Werkwijze
De commiie heeft zich reed georiënteerd. In
rondetafelgeprekken zijn de meningen van elangheenden
(edrijven, non-profit ector, financieel dientverlener, de
elatingdient zelf en zijn uitenlande collega-dienten) en van de
wetenchap ingewonnen. Ook zijn interviewgeprekken met
toezichthouder (onder andere de Inpectie ZW, AFM, NMa en
Algemene Rekenkamer) gevoerd. Verder i geruik gemaakt van een
internetconultatie en i een enquête gehouden onder medewerker
van de elatingdient. Hier volgen de voornaamte concluie.

tart horizontaal toezicht
De elatingdient heeft in 2005 met de introductie van het
horizontaal toezicht een trategiche wijziging doorgevoerd in zijn
toezichtfiloofie. Deze nieuwe loot aan de tam teunt op de idee dat
de regelnaleving kan worden evorderd door de elatingplichtige
meer vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid te geven. De
elatingdient inveteert in die vertrouwenrelatie door het
afluiten van convenanten waarin de elatingdient en
elatingplichtigen over en weer uitgangpunten en werkafpraken
vatleggen.
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Cultuuromlag
De commiie concludeert dat de leiding van de elatingdient het
horizontaal toezicht - zowel intern al extern - nadrukkelijk heeft
gepoitioneerd al een cultuuromlag. en egrijpelijke eliing in
de ogen van de commiie. Hierdoor onttond echter algemeen de
indruk dat er op termijn niet ander meer zou zijn dan horizontaal
toezicht. De laatte jaren i dit eeld door de elatingdient terecht
genuanceerd. Horizontaal toezicht i onderdeel geworden van de
totale 'handhavingregie' die reikt van dientverlening tot en met
opporing.

Nieuwe fae aangeroken
Het concept van het horizontaal toezicht i werkenderwij
ontwikkeld in een intuïtief proce. In de tijd gezien kan die keuze van
de elatingdient egrijpelijk en zelf vooruittrevend worden
genoemd. Maar volgen de commiie had de elatingdient eerder
moeten doorchakelen naar rationeel onderouwde
toezichtproceen. De elatingdient heeft tot op heden
onvoldoende werk gemaakt van effectmeting van horizontaal
toezicht. De etuurlijke informatievoorziening op het geied van
horizontaal toezicht acht de commiie voltrekt onvoldoende. r i
te lang zonder rationeel geijkt kompa gekoert.

Vereterde relatie
De commiie heeft in de geprekken gecontateerd dat horizontaal
toezicht een poitieve verandering heeft geracht in de manier
waarop het (grote) edrijfleven en de elatingdient met elkaar
omgaan. Het wederzijd egrip i toegenomen met het horizontaal
toezicht.
Uit de rondetafelgeprekken en de internetconultatie komt naar
voren dat de elatingplichtigen het concept van het horizontaal
toezicht waarderen. Dat geldt met name ook voor de nieuwe
optelling van de elatingdient, die leidde tot een vereterde
verhouding tuen elatingplichtige en de elatingdient. De
elatingdient krijgt door deze contacten meer inzicht in de ficale
riico' en meer egrip voor de edrijfproceen van de
elatingplichtige. Omgekeerd krijgen de elatingplichtige en de
financieel dientverlener neller zekerheid over ficale zaken en meer
inzicht in de ehandeltrategie van de elatingdient.

ehoefte aan heldere criteria
Afhankelijk van de mate waarin de elatingplichtige in control i en
vertrouwen gerechtvaardigd i, pat de elatingdient het toezicht
aan. epalend zijn de eheeringmaatregelen die de
elatingplichtige zelf heeft genomen en de interne en externe
controle, die hierop wordt uitgeoefend.
De commiie heeft gecontateerd dat er in de praktijk, zowel ij
elatingplichtigen al ij medewerker van de elatingdient,
meer ehoefte lijkt te etaan aan eenduidige criteria ter
eoordeling van een tax control framework (TCF) en de daarmee
amenhangende invulling van aangepat toezicht.

Koten en aten
De elatingdient taat than voor de uitdaging zijn elofte ij de
introductie van horizontaal toezicht kwalitatief en kwantitatief waar
te maken. Daarvoor i echter inzicht nodig in de koten en aten van
horizontaal toezicht. Ander etaat het riico dat horizontaal
toezicht door de elatingplichtigen vooral wordt ervaren al een
poging van de overheid de eigen uitvoeringkoten in de vorm van
extra toezicht- of nalevinglaten af te wentelen op
elatingplichtigen en hun financieel dientverlener.
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De commiie vreet overigen dat de toezichtkoten voor met name
mk-edrijven eerder zullen tijgen dan afnemen.
elatingdientmedewerker zijn ang dat onder de druk van de
ezuinigingen de overheid wel het eigen efficiencvoordeel van
horizontaal toezicht incaeert, maar de edoelde intenivering van
(verticaal) toezicht achterwege lijft. Hierdoor kan per aldo het
fraudecircuit groeien.
De commiie advieert de elatingdient overtuigend aan te tonen
dat de efficiencwint van de vereterde relatie - waar nodig - wordt
omgezet in verterking van het 'verticaal' toezicht.

Inveteren in medewerker
De commiie i van mening dat er verder moet worden geïnveteerd
in de kwantitatieve en kwalitatieve ezetting van de elatingdient.
teemtoezicht vereit andere competentie dan het traditioneel
controleren van een aangifte. Ook moet nog meer worden gewerkt
aan het 'meenemen' van alle medewerker in de nieuwe aanpak.
Zorgelijk i dat de elatingdient utantieel moet inkrimpen.
Deze krimp zou ertoe kunnen leiden dat ervaren en kundige
elatingdientmedewerker, die veel kenni en waardevolle
contacten heen, zullen uittromen. De zorg i dat deze inkrimping
een negatieve invloed zal heen op zowel het functioneren van de
elatingdient in zijn algemeenheid, al voor het erviceniveau van
horizontaal toezicht in het ijzonder. Dit ignaal komt niet alleen
van de medewerker, ook het edrijfleven heeft een dergelijke zorg
uitgeproken.
De commiie onderchrijft deze zorg en waarchuwt tegen
uitholling van het kwaliteitniveau al gevolg van uittroom van
ervaren medewerker en verdergaande aflanking in taaktellingen.
» Download de amenvatting van het rapport
» Miniterie van Financiën: Weeker: elatingdient kan voordeel
doen met adviezen teven
» Lee ook de welog van Marcel Pheijffer over het rapport
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NOA: 'Horizontaal Toezicht
fundamenteel ander inrichten'
Het i hoog tijd dat Horizontaal Toezicht (HT)
grondig wordt herzien. Dat telt de Nederlande
Orde van Adminitratie- en elatingdekundigen
(NOA). Niet alleen de manier van amenwerken
chiet volgen de organiatie tekort om van HT
echt een ucce te maken, ook het ontreken van
een duidelijke meerwaarde voor zowel klant al
kantoor i daar deet aan. 
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Onderzoek: etere aangiften met
individueel horizontaal toezicht
De juitheid en volledigheid van aangiften veretert door een
individueel convenant horizontaal toezicht. Dit lijkt uit een
onderzoek naar de effecten van individuele klantehandeling die
de elatingdient toepat ij grote ondernemingen. De concluie
van het rapport i dat individuele klantehandeling en horizontaal
toezicht een waardevolle vorm van toezicht op grote organiatie i.
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Horizontaal toezicht: vertrouwen
i maatwerk
Recent werd ericht dat de nieuwe directeurgeneraal van de elatingdient het horizontaal
toezicht grondig zou willen aanpakken. Al eerder
wa er veel kritiek op horizontaal toezicht geuit.
Ook zijn er in de Panama-paper edrijven
opgedoken die onder dit tpe toezicht vallen. Het
wordt tijd dat dit op vertrouwen geaeerde
toezicht ook daadwerkelijk gaat kijken naar wie
wanneer en in welke mate te vertrouwen i. en
paar leen voor de elatingdient, op ai van
wetenchappelijk onderzoek. 

 x 3  31  3
Jacco Wielhouwer

NIUW

29 mei 2017

'Horizontaal toezicht moet op de
chop'
Het toezichtteem waarij de elatingdient
edrijven controleert op ai van vertrouwen,
moet op de chop. 
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xtendum tekent nieuw
koepelconvenant Horizontaal
Toezicht
xtendum, rancheorganiatie voor mkaccountantkantoren, heeft een nieuw
koepelconvenant Horizontaal Toezicht met de
elatingdient getekend. 
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