
 
 

 

 

iQOUNT – Online gelanceerd! 
 

De wereld digitaliseert en het mooie daarvan is dat het eenvoudiger en efficiënter 

wordt om informatie met elkaar te delen. Het gebruik van een vaste 

informatiestandaard (SBR) door de Nederlandse overheid is daarin een belangrijke 

stap omdat deze ‘eenheid van taal’ creëert in de informatie-uitwisseling met 

bedrijven. Dubbele informatieverzoeken kunnen daardoor worden voorkomen en dat 

is voor iedereen een prettig vooruitzicht.  

 

Dat vergt een verandering in de samenwerking met onze cliënten en iQOUNT. Als wij 

aangiften voor onze cliënten verzorgen, zetten we deze voortaan online klaar zodat 

deze met enkele muisklikken goedgekeurd en verzonden wordt. We maken het onze 

cliënten graag zo gemakkelijk mogelijk en lanceren daartoe ons portaal iQOUNT - 

Online.  

 

iQOUNT – Online is onderdeel van een concept waarbij – door efficiënter werken en 

kortere communicatielijnen – extra tijd beschikbaar komt voor meer en doelgericht 

persoonlijk contact. Zodoende kunnen we onze kennis en mensen nog meer gaan 

inzetten daar waar het voor onze cliënten de meeste waarde heeft.   

 

Sneller en gemakkelijker communiceren, waardoor jij als ondernemer meer 

tijd overhoudt om dát te doen waar jij goed in bent. Dat is iQOUNT - Online! 

 

Naast het aangiftemanagement bieden wij onze cliënten via iQOUNT – Online ook 

toegang tot de digitale dossierstukken.  

 

Het spreekt voor zich dat onze cliënten altijd contact met ons kunnen opnemen voor 

alle vragen en opmerkingen rondom iQOUNT - Online. We helpen ze graag verder in 

de overtuiging dat deze manier van werken voor iedereen voordelen biedt. 

 

Via onze website www.iqount.nl kunnen cliënten met persoonlijke inloggevens 

inloggen op iQOUNT – Online. 

  

http://www.iqount.nl/


 
 

 
1.    Wat betekent iQOUNT - Online voor jou? 

Op iQOUNT - Online kun jij voortaan jouw aangiften inzien en goedkeuren. Hetzelfde zal 

in de toekomst gelden voor publicatiestukken, kredietrapportages aan banken en 
statistiekopgaven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Van de aangiften, publicatiestukken, kredietrapportages en statistiekopgaven die via 
iQOUNT - Online aan jou worden aangeboden bouw je bovendien een digitaal archief op. 

Daarnaast komen ook andere documenten, zoals jaarrekeningen, correspondentie met 

externe partijen, kopie aanslagen, digitale facturering, etc. via iQOUNT - Online digitaal 
voor jou beschikbaar. Dat alles 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

2.    iQOUNT – Online op iPad 

Voor gebruik van iQOUNT – Online kun je inmiddels ook gratis de speciale iPad App 

downloaden waarmee je toegang krijgt tot het Elektronisch dossier en het 

Aangifteaccorderingssysteem. 
 

In de loop van 2012 zullen meer Apps beschikbaar komen die ook geschikt zijn voor 
andere platforms zoals Android en Windows Mobile. 

3.    Wat verandert er? 

Tot nu toe verzenden wij, na jouw akkoord, uit jouw naam aangiften naar de Belastingdienst. Met 
de invoering van iQOUNT - Online keur jij de aangifte goed door deze digitaal te accorderen. 
Verzending naar de Belastingdienst vindt na accordering automatisch plaats, zonder verdere 
tussenkomst van ons. 

Zodra een aangifte gereed is gezet, ontvang jij van ons een e-mail, waarna jij de aangifte kunt 
beoordelen en goedkeuren. Eenzelfde werkwijze zal worden gevolgd voor andere stukken die via 
iQOUNT - Online aan jou worden aangeboden. 

4.    Digitale handtekening vervangt handtekening op papier 

Onder 7. vind jij jouw unieke gebruikersnaam. Het wachtwoord ontvang je om veiligheidsredenen 
na 2 dagen via sms. Hiermee kun jij inloggen op iQOUNT - Online en vervolgens aangiften 
goedkeuren. Door het aanklikken van de knop ‘Accorderen’ zet jij jouw digitale handtekening onder 
de desbetreffende aangifte. 

 5. Online helpdesk 

Via onze website, maar ook in iQOUNT – Online, heb je altijd de mogelijkheid om, naast het gratis 
spreekuur op donderdagmorgen, ook online via de helpdesk gratis vragen te stellen. 

 

IQOUNT - Reken maar! 


