
Het gebruik van de steekproef
methodiek als onderdeel van  
uw interne (Brexit) beheersing 

De statistische 
steekproef: grip op  
uw Brexitbeheersing



De statistische steekproef 
als controlemiddel

Een statistische steekproef is uitermate geschikt als 

een controle middel om te beoordelen of de aanpas-

singen als gevolg van de invoering van de Brexit goed 

is verlopen.Steekproeven kunnen preventief worden 

ingezet zowel btw en douane technisch als voor de 

beoordeling van de kwaliteit van de btw en douane 

processen en beheers maatregelen na de Brexit.

Met het uitvoeren van een steekproef, kan met  

enige zekerheid een uitspraak worden gedaan  

over de juistheid van een grotere populatie.

Door het preventief inzetten van de statistische 

steekproef na het eerste kwartaal van 2021 kunt  

u beoordelen of de overgang naar de Brexit op  

btw en douanegebied juist is verlopen.

Wij kunnen u helpen met het 

beoordelen van de overgang 

naar Brexit. Hierbij kunnen we 

een statistische steekproef 

als controlemiddel inzetten. 

Wij kunnen u helpen met het 

gehele proces van scoping tot 

beoor deling, van data tot over-

leg met de  Belastingdienst/

Douane, maar ook op een 

enkel onderdeel.

De statistische steekproef kan wor-

den ingezet per aangiftetransactie 

middel of voor een specifiek doel. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 - Btw bij invoer

 - BTW nullevering bij uitvoer

 - Douane indeling

 - Douanewaarde

 - Oorsprong

 - Niet fiscale maatregelen

Controle van de Brexit met behulp 
van statistische steekproeven 
Als grensoverschrijdende ondernemer met de UK wilt u graag in control  

zijn op btw en douanegebied. Ook de Belastingdienst / Douane verlangt dit  

van ondernemers en voert regelmatig audits uit – onder andere door middel  

van statistische steekproeven. Hoe waarborgt u dat u uw btw- en douane- 

zaken na de Brexit goed op orde heeft? 
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Hoe kunnen wij u helpen?



Erik Pulles
Tax Manager

Pulles.Erik@kpmg.com

06 55 39 44 88

René Hendriksen re cisa

Senior Manager | Indirect Tax

Hendriksen.Rene@kpmg.com

06 21 54 20 62

Inzet van technologie

Wij maken gebruik van geavanceerde technologieën 

bij het uitvoeren van steek proeven waardoor we naast 

efficiëntie bij het uitvoeren van de werkzaamheden  

ook extra toegevoegde waarde kunnen leveren.

Voor het verzamelen en verwerken van de data maken  

we bijvoorbeeld gebruik van de data die door de Neder-

landse douane aan uw bedrijf beschikbaar wordt gesteld.

Hierdoor kunnen we meer tijd besteden aan het beoor-

delen van de getrokken transacties en additionele inzich-

ten genereren (‘root causes’) voor gevonden fouten.  

Dit stelt ons in staat om u te helpen met het verbeteren 

van processen en zo toekomstige risico’s te reduceren.

Voordelen van controle via 
statistische steekproeven:

 - Inzicht in btw en douanerisico’s & kansen en  

de werking van fiscale beheersmaatregelen

 - Bevindingen analyseren, kwantificeren  

en transparant presenteren

 - Controle volgens of afgeleid van  

Controle Aanpak Belastingdienst (CAB).

Statistische steek
proeven in de praktijk

Steekproef als onderdeel 
van de beoordeling van de 
btw en douane na invoering 
van de Brexit 

Voor uw bedrijf kunnen wij de interne controle 

voor btw en douane na implementatie van  

de  Brexit nader uitwerken door middel van  

controleren via statistische steekproeven.)

Door de statistische steekproef onderdeel te 

 maken van uw Control Framework en na het 

eerste kwartaal van 2021 in te zetten leidt dit tot 

een aantal voordelen. Ten eerste wordt snel inzich-

telijk of er bij de invoering van de btw en douane-

processen eventuele omissies zijn ontstaan en 

kunnen correctieve maatregelen (bijvoorbeeld  

btw suppletie) worden genomen. Dit leidt tot  

minder correcties (en boetes) achteraf. 
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