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De provincie Zuid-Holland, hierna te noemen ‘de provincie’, 

OVERWEEGT ALS VOLGT:

A. de provincie heeft op 8 december 2014 met de Belastingdienst een convenant gesloten met 

betrekking tot horizontaal toezicht;

B. dit convenant is van toepassing op privaatrechtelijke deelnemingen, waarin de provincie 

zeggenschap heeft. Onder de term ‘zeggenschap’ wordt in dit verband verstaan het hebben van 

een meerderheidsbelang;

C. de provincie heeft op dit moment een meerderheidsbelang in de volgende privaatrechtelijke 

rechtspersonen:

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

b) Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. .

De onder a en b genoemde rechtspersonen worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de 

meerderheidsdeelnemingen’;

D. het convenant is volledig van toepassing op de meerderheidsdeelnemingen en de provincie is 

verantwoordelijk voor het nakomen door de meerderheidsdeelnemingen van de verplichtingen die 

het convenant aan deelnemingen van de provincie oplegt;

E. de provincie heeft er daarom belang bij om de meerderheidsdeelnemingen ter zake aanwijzingen 

te geven;

F. de meerderheidsdeelnemingen zijn gehouden om de aanwijzigingen van de provincie ter zake op 

te volgen en daarover verantwoording af te leggen.

EN LEGT DE VOLGENDE AANWIJZINGEN OP AAN DE MEERDERHEIDSDEELNEMINGEN:

1. De meerderheidsdeelnemingen zijn verplicht om:

a. een systeem van interne beheersing, interne controle en externe controle in te richten, te 

onderhouden en zolang als dat nodig wordt geacht door de provincie in stand te houden, met 

als doel het opstellen en indienen van aanvaardbare belastingaangiften, dat wil zeggen een 

aangifte die voldoet aan de wet- en regelgeving en vrij is van materiële fouten;

b. belastingschulden tijdig te betalen;

c. actief inzicht in alle relevante feiten en omstandigheden, hun standpunten ter zake en hun

visie op de daarbij behorende rechtsgevolgen te verschaffen aan de Belastingdienst;
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d. relevante ingenomen of in te nemen (fiscale) standpunten zo snel mogelijk voor te leggen aan 

de Belastingdienst. Het gaat daarbij om zaken waarover verschil van inzicht met de 

Belastingdienst kan ontstaan, door bijvoorbeeld een verschil in duiding van feiten of door 

wetsinterpretatie;

e. zoveel mogelijk  in de actualiteit te werken. Daaronder wordt in dit verband verstaan dat 

aangiften over een verstreken tijdvak zo spoedig mogelijk na het verstrijken van dat tijdvak 

worden ingediend en dat de door de Belastingdienst gevraagde informatie zo snel mogelijk, 

volledig en eenduidig wordt verstrekt.

2. De meerderheidsdeelnemingen stellen de volgende informatie tijdig of op verzoek ter beschikking 

aan de provincie:

a. ingediende aangiften, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting;

b. opgelegde aanslagen voor vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting;

c. opgaven intracommunautaire prestaties (ICP);

d. verklaring(en) betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen;

e. inkomende en uitgaande correspondentie van en naar de Belastingdienst;

f. opgestelde rapportages en memoranda die betrekking hebben op de belastingpositie;

g. alsmede alle overige stukken die naar de mening van de provincie relevant zijn voor de 

nakoming van de in het convenant opgenomen verplichtingen.

3. De provincie en de meerderheidsdeelnemingen voeren twee keer per jaar overleg over de fiscale 

status van de meerderheidsdeelnemingen en relevante ontwikkelingen.

4. De meerderheidsdeelnemingen leggen de hiervoor opgenomen aanwijzingen op aan alle 

dochtermaatschappijen waarin zij een meerderheidsbelang hebben of zullen hebben.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Den Haag, 23 mei 2017

PZH-2017-594356278 dd. 23-05-2017


