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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-594356278 (DOS-2013-

0010889)

Contact

mr. drs. J.A. van Haastrecht MSc.

070 - 441 66 85

ja.van.haastrecht@pzh.nl

Onderwerp:

Instructie aan meerderheidsdeelnemingen i.v.m. het individueel convenant horizontaal toezicht 

met de Belastingdienst.

Publiekssamenvatting:

De provincie heeft op 8 december 2014 het Individueel Convenant Horizontaal Toezicht gesloten 

met de Belastingdienst, waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het betalen van 

belasting door de provincie en de controle daarop door de Belastingdienst. Deze afspraken 

gelden ook voor andere rechtspersonen waarin de provincie zeggenschap heeft, waarmee wordt 

bedoeld dat de provincie een meerderheidsbelang heeft. Het gaat op dit moment om de volgende 

rechtspersonen: Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. en Houdstermaatschappij 

Zuid-Holland B.V.. Met deze Instructie legt de provincie de verplichtingen uit het convenant op 

aan deze rechtspersonen.

Advies:

1. Vast te stellen de Instructie Horizontaal Toezicht voor Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf 

Zuid-Holland N.V. en Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.;

2. Vast te stellen de brief aan Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. en 

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin het individueel convenant horizontaal toezicht 

dat de provincie met de Belastingdienst heeft gesloten, via een instructie wordt opgelegd aan 

meerderheidsdeelnemingen van de provincie Zuid-Holland.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
- Getekend convenant.
- Instructie Horizontaal Toezicht Provincie Zuid-Holland 2017.
- brief horizontaal toezicht belastingdienst 2017 aan Houdstermaatschappij B.V.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: mr. drs. J.A. van Haastrecht MSc. Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Kenter, IA digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 23 mei 2017 9 mei 2017
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- brief horizontaal toezicht belastingdienst 2017 aan Proav N.V

1 Toelichting voor het College

Op 8 december 2014 hebben de Belastingdienst en de provincie het convenant Horizontaal 

Toezicht ondertekend (PZH-2014-498233507 (DOS-2013-0010889)). Doel van het Convenant is 

om de administratieve organisatie van de provincie zodanig in te richten dat de volledige, juiste en 

tijdige aangifte en betaling van de diverse belastingen voldoende gewaarborgd is. Daarmee is het 

toezicht van de Belastingdienst omgezet van verticaal toezicht (controle achteraf) omgezet in 

horizontaal toezicht (steeksproefgewijze beoordeling van processen en de mate waarin deze 

worden beheerst).

Het convenant geldt ook voor deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen, waarin de 

provincie een meerderheidsbelang heeft. De provincie is ervoor verantwoordelijk dat dit ook 

daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Om dit te bewerkstelligen is de Instructie Horizontaal 

Toezicht Provincie Zuid-Holland 2017 opgesteld, waarin alle relevante afspraken en 

verplichtingen uit het convenant worden opgelegd aan de meerderheidsdeelnemingen. Op dit 

moment zijn er twee deelnemingen die als zodanig moeten worden aangemerkt:

a) Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V.,

b) Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. .

Financieel en fiscaal kader:

Er zijn geen financiële consequenties.

Zie voor de fiscale afspraken de Instructie Horizontaal Toezicht Provincie Zuid-Holland 2017.

Juridisch kader:

De provincie is als meerderheidsaandeelhouder bevoegd om een instructie te geven aan de 

deelnemingen. De deelnemingen dienen verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij 

aan de instructie voldoen.

2 Proces

Gedeputeerde Staten hebben de provinciale ambtelijke organisatie opdracht gegeven om 

horizontaal belasting toezicht te implementeren. Het opleggen van de Instructie geschiedt in het 

kader van de implementatie.

3 Communicatiestrategie

De Instructie zal aan de twee deelnemingen worden toegezonden.
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