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Individueel convenant Horizontaal Toezicht 

Partijen

Dit convenant wordt gesloten tussen:

· de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag, hierbij

vertegenwoordigd door mevrouw drs. J.N. Baljeu, Lid van Gedeputeerde Staten;

en

- de Belastingdienst, hierbij vertegenwoordigd door                                    

directeur Grote ondernemingen.

Hierna tezamen te noemen :”partijen”.

Dit convenant heeft mede betrekking op (rechts)personen die deel uitmaken van Provincie Zuid-

Holland. Partijen hebben in overleg afgesproken en vastgelegd welke (rechts)personen dit betreft

en stellen periodiek de juist- en volledigheid hiervan vast. Samen worden deze (rechts)personen

verder aangeduid met Provincie Zuid-Holland. Dit convenant heeft betrekking op de Nederlandse

belastingheffing bij Provincie Zuid-Holland voor alle rijksbelastingen1 en op de invordering.

Inleiding

Partijen baseren hun onderlinge relatie op transparantie, begrip en vertrouwen. Rechten en

verplichtingen op basis van wet- en regelgeving zijn en blijven zonder enige beperking van

toepassing. Partijen wensen te komen tot een effectieve en efficiënte werkwijze om de

rechtszekerheid vergroten. In dit convenant is de wijze waarop partijen met elkaar om wensen te

gaan vastgelegd. 

Afspraken tussen Provincie Zuid-Holland en de Belastingdienst

▪ Provincie Zuid-Holland draagt zorg voor een aantoonbaar werkend systeem van interne

beheersing, interne monitoring en externe controle waardoor er aanvaardbare aangiften

ingediend kunnen worden en belastingschulden tijdig betaald kunnen worden. 

De Belastingdienst stemt de vorm en intensiteit van zijn toezicht af op de kwaliteit van de

interne beheersing, interne controle en externe controle . 

▪  Provincie Zuid-Holland verstrekt aan de Belastingdienst actief inzicht in haar fiscale

strategie en relevante bedrijfsontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de fiscaliteit

en geeft inzicht in eventuele verstoringen waardoor eerder ingediende aangiften fouten

kunnen bevatten.

De Belastingdienst behandelt aangiften en ingediende verzoeken tot vooroverleg zo snel

mogelijk en beziet per verzoek, in overleg met Provincie Zuid-Holland, welke snelheid

gewenst en haalbaar is. De Belastingdienst houdt bij het geven van zijn visie ten aanzien

van de rechtsgevolgen rekening met relevante termijnen. Bovendien deelt de

Belastingdienst het strategisch behandelplan met Provincie Zuid-Holland waarin ook door

de Belastingdienst gesignaleerde risico’s zijn opgenomen.

1 Dit betreft alle belastingen waarvoor de uitvoering bij Belastingdienst/Grote Ondernemingen is belegd. In

voorkomende gevallen wordt hieronder tevens begrepen de toepassing van het BTW-Compensatiefonds.



▪ Provincie Zuid-Holland en de Belastingdienst bevorderen het werken in de actualiteit.

Aangiften over een verstreken tijdvak worden zo spoedig mogelijk na het verstrijken van

dat tijdvak ingediend door Provincie Zuid-Holland. De door de Belastingdienst gevraagde

informatie wordt door Provincie Zuid-Holland zo snel mogelijk, volledig en eenduidig

verstrekt. 

De Belastingdienst zal hierbij toelichten en uitleggen waarom bepaalde informatie wordt

opgevraagd, waarbij de termijn voor beantwoording in overleg wordt vastgesteld. De

aanslagen worden zo spoedig mogelijk na de indiening van de aangifte vastgesteld. De

Belastingdienst zorgt tevens voor het zo snel mogelijk behandelen van verzoeken om

belastingteruggaven. 

Looptijd, evaluatie en (tussentijdse) beëindiging

Dit convenant wordt gesloten voor een periode van drie jaar gerekend vanaf datum ondertekening.

Het convenant wordt voor het einde van de looptijd geëvalueerd door Provincie Zuid-Holland en de

Belastingdienst. Indien een van de partijen van mening is dat het convenant tussentijds dient te

worden opgeschort dan wel beëindigd, zal zij de redenen vooraf schriftelijk kenbaar maken aan de

andere partij. Daarnaast vindt beëindiging niet eerder plaats dan na mondeling overleg, indien ten

minste een van de partijen daarop prijs stelt. Daarna kan dit convenant met onmiddellijke ingang

worden beëindigd.

Dit convenant is ondertekend door:

Namens Provincie Zuid-Holland   Namens de Belastingdienst

Mevrouw drs. J.N. Baljeu                                 

Lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  Plv. directeur Grote Ondernemingen  
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Met deel uitmaken van wordt in het convenant een meerderheidsbelang bedoeld; het convenant

tussen Provincie Zuid-Holland en de Belastingdienst heeft daarom mede betrekking op de

navolgende lichamen:

- Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V.

- Opgecomen landen B.V.

- Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

- Energiiq Energie-innovatiefonds Zuid-Holland B.V.

- Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.

 




