
Continu monitoren 
De Belastingdienst verlangt van organisaties dat zij op fiscaal gebied in control 

zijn. Om dit te controleren, voert de Belastingdienst statistische steekproeven uit. 

Mede op basis van de resultaten daarvan kan worden bepaald hoe het toezicht  

op een organisatie eruit komt te zien.

Bent u goed voorbereid op een eventuele controle van de Belastingdienst?  

En hoe zou u de fiscale processen efficiënt kunnen optimaliseren en monitoren, 

zonder dat dit veel extra tijd kost? De oplossing om grip te krijgen op uw fiscale 

positie heet ‘continu monitoren’.

Hoe werkt continu monitoren? 

Wat zijn de voordelen?

De methodiek is vergelijkbaar met een statistische steekproef zoals de Belastingdienst deze ook gebruikt.  

Het uitvoeren van een volledige statistische steekproef kan echter veel tijd kosten. Bovendien werkt u hierbij  

altijd in het verleden, waardoor het lastiger is om correcties of aanpassingen door te voeren. Daarom worden  

uw fiscale gegevens bij continu monitoren doorlopend geanalyseerd.

Iedere periode selecteert een ‘randomizer’ posten uit de administratie, die vervolgens worden gecontroleerd.  

Wanneer een fout of afwijking in de data wordt aangetroffen, kunt u deze meteen corrigeren en daarnaast de  

interne beheersmaatregelen aanscherpen. Als er geen fouten worden gevonden, kunt u het aantal te contro - 

 leren posten in de volgende periode reduceren.

 - U kunt het continu monitoren integreren in uw reguliere  

controleprocessen, waardoor het weinig extra tijd kost.

 - Continu monitoren gaat uit van een proactieve benadering:  

u bent in control en daarmee voorbereid op eventuele  

controles of vragen van de Belastingdienst. 

 - Door realtime inzicht in fouten of afwijkingen in uw admini-

stratie kunnen eventuele correcties direct worden doorgevoerd.

 - Uw werknemers worden gedwongen kritisch te kijken naar 

getrokken posten, zijn op de hoogte van de mogelijke fiscale 

risico’s en weten wanneer ze aan de bel moeten trekken.

 - Continu monitoren is toepasbaar op alle belastingmiddelen. 

 - De Belastingdienst heeft al diverse malen aangegeven  

een voorstander te zijn van deze systematiek, waardoor  

controles worden geminimaliseerd.
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https://meijburg.nl/statistische-steekproeven-belastingdienst
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Wij helpen u graag bij het opzetten en uitvoeren van het continu monitoren. Wij stellen een project- 

 plan op en werken dit samen met u uit. Daarnaast zorgen wij dat de software op een juiste manier 

wordt gebruikt, geven wij uitleg en instructies en fungeren wij als helpdesk. Daarnaast  reviewen  

wij de beoordeelde posten fiscaalinhoudelijk en stemmen dit indien nodig af met de Belastingdienst.  

Zo geven wij u de zekerheid dat alle transacties op een juiste manier worden verwerkt.

Wilt u fiscaal in control zijn? 
Neem dan contact met ons op. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Data extractie

Verzamelen  
data

Trekken posten o.b.v.  
methodiek statis-
tische steekproef

Review getrokken posten
Achtergrondinformatie
Documentatie

Rapporteren 
bevindingen

 - Definiëren vervolgacties 
 - Optimaliseren processen 
 - Aanscherpen 

beheersmaatregelen

TCF 
Building 
Blocks
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