
Aan: opdrachtgever 

 

Betreft: verzoek sanering aan de Belastingdienst 
 
Geachte directie, 
 
U wilt een verzoek om sanering van uw schulden1 voorleggen aan uw schuldeisers, waaronder de 
Ontvanger van de Belastingdienst (hierna: ‘Ontvanger’). U doet dit door uw schuldeisers een 

onderhands akkoord tegen finale kwijting aan te bieden. Uw schuld aan de Ontvanger die u in de 
sanering wilt betrekken bedraagt € 000.000. Een van de eisen die de Ontvanger stelt is dat uw 
onderneming na sanering naar verwachting levensvatbaar is. Daarvan is volgens de belastingdienst 
sprake als uit het verzoek en de daarbij behorende prognoses blijkt dat alle kosten van de 
bedrijfsvoering kunnen worden betaald, naast de eventuele kosten van levensonderhoud van de 
ondernemer en het gezin van de ondernemer. Ook moet er dan volgens de belastingdienst 

voldoende ruimte zijn om de noodzakelijke groei- en vervangingsinvesteringen te financieren. 
Bovendien moet volgens de belastingdienst uit de prognose blijken dat u uw verplichtingen die 
opkomen tijdens het saneringstraject, en daarna, tijdig kan voldoen. 
 
Hiertoe heeft u de volgende stukken overgelegd: 

− de jaarstukken van de afgelopen 3 boekjaren,  
− de actuele balans en winst- en verliesrekening, inclusief eventueel niet uit de balans 

blijkende verplichtingen; 
− een geschoonde balans (met toelichting), zoals deze eruitziet na de totstandkoming van 

het akkoord, inclusief eventueel niet uit de balans blijkende verplichtingen; 
− een prognose van de balans en de winst- en verliesrekening voor een periode van twee 

jaar na de totstandkoming van het akkoord; 
− een kasstroomprognose voor een periode van twee jaar (op maandbasis) na de 

totstandkoming van het akkoord. 

 
Bij bovenstaande prognoses heeft u uitgelegd op welke aannames de prognoses zijn gebaseerd. 
Wij hebben deze prognoses en de aannames met u besproken. Op grond van het besprokene en 
onze kennis van de organisatie komen deze prognoses ons plausibel voor. Wij willen daarbij wel 
aantekenen dat de aannames op basis waarvan de prognoses zijn opgemaakt met grote 
onzekerheid omgeven zijn 

 
Bovenstaande moet worden gelezen in samenhang met het onderstaande. 

Profiel van de deskundige2 
<Naam organisatie van de deskundige3 > <controleert 4 > als accountant de jaarrekening van de 
<naam entiteit> en voorziet deze van een <accountantsverklaring5 >. Over het laatste boekjaar, 
dat eindigt per <XX MAAND 20XX> is een goedkeurende6 accountantsverklaring afgegeven. 
 

<Naam organisatie van de deskundige7 6>heeft sedert <jaar>8 een relatie met de <naam 
entiteit>. 
  

 
1 Art. 26 Invorderingswet 1990 in verbinding met afdeling 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  
2 Afhankelijk van de deskundige wordt hier een invulling aan gegeven: huisaccountant relatie, 
(belasting)adviseur of nog geen relatie. In dit model is uitgegaan van een huisaccountant relatie. 
3 Hier de naam van het kantoor en de beroepsgroep noemen (accountant; fiscalist, consultant, etc) 
4 Dit kan ook zijn beoordeelt, stelt samen. 
5 Dit kan ook zijn beoordelingsverklaring, samenstellingsverklaring 
6 Indien een andersoortige verklaring is gegeven deze noemen 
7 Hier de naam van het kantoor en de beroepsgroep noemen (accountant; fiscalist, consultant, etc) 
8 Jaartal noemen 



Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 

Uit het bovengenoemde blijkt dat er bij de Belastingdienst geen behoefte is aan zekerheid zoals 

deze voorkomt uit de uitvoering van een assurance-opdracht zoals omschreven in het Stramien 
voor assurance-opdrachten. Deze brief is dan ook geen rapportage naar aanleiding van een 
assurance-opdracht, wat onder andere inhoudt dat deze niet is bedoeld om zekerheid te 
verstrekken omtrent de getrouwheid van het in het verzoek om sanering aan de Ontvanger van de 
Belastingdienst en de daarbij behorende bijlage opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen 
daarop. Deze brief kwalificeert voor accountants als een “overige opdracht”. Uiteraard is deze brief 

wel opgesteld met inachtneming van de Verordening gedrags- en beroepsregels Accountants 
(VGBA).  
 
 
Alhoewel de ontvanger de levensvatbaarheid veronderstelt bij het afgeven van een brief zoals deze 
van o.a. een RA of AA accountant, heeft de ontvanger een eigen verantwoordelijkheid voor de 

beoordeling van de levensvatbaarheid van de onderneming op grond van deze brief en kan de 
ontvanger desgewenst in dat verband ook om aanvullende informatie vragen. 
 
Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Deze brief en de door ons gewaarmerkte versie van het verzoek om kwijtschelding aan de 

Belastingdienst en bijbehorende bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de Belastingdienst en mogen 
derhalve niet aan anderen worden verstrekt zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid de inhoud 
van deze brief verder toe te lichten. 
 
Plaats, datum 
Naam accountantspraktijk 
Naam accountant en ondertekening 

 
 
 


