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Standaard fiscaal dienstverlenersconvenant

Partijen,

De Stand van Zaken (hierna 'het kantoor') gevestigd te Katwiik, Valkenburgsewe g 62a, 2229
KE Katwijk

Het kantoor wordt vertegenwoordigd door mr. R. Padding RB namens R. Padding Holding
BV en

vertegenwoordigd door mr. O.F. Meijrink namens Balliance BV en

vertegenwoordigd door R.J. Blankert M namens Balliance BV.

De koepelorganisatie Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
(NOAB) gevestigd te's-Hertogenbosch,
vertegenwoordigd door de heer M. Hamer, directeur,

en

de Belastingdienst,
vertegenwoordigd door de heer C.R.J Zoontjes, regiodirecteur MKB Hoofddorp

komen het volgende overeen:

Partijen baseren hun onderlinge relatie op vertrouwen, begrip en transparantie. Partiien
wensen te komen tot een effectieve en efficidnle werkwijze om de rechtszekerheid te
vergroten. ln de Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstuerleners is de wijze waarop
partiien met elkaar omgaan en samenwerken vastgelegd.

Onder dit convenant vallen aangiften van deelnemende ondernemingen waarvan de kwaliteit
wordt geborgd door het kantoor. De Belaslingdienst steunt op het werk dat het kantoor doet.
De Belastingdienst past daarop het toezicht aan. Het uitgangspunt bU horizontaal toezicht FD
is dat het kantoor namens de onderneming tildig een convenantaangifte indient. Dit
convenant omvat tevens het tijdig en volledig betalen van belastingschulden. Toezicht op de
afspraken in het convenant en de kwaliteit van de convenantaangiften vindt tUdens de
looptijd van hel convenant plaats in de vorm van monitoring en steekproefsgewiize controle
van de aangifte.

Rechten en verplichtingen op basis van wet- en regelgeving zijn en blilven zonder enige
beperking van toepassing. Wanneer overduidelijk is dat essenti6le afspraken die
voortvloeien uit het convenant niet zijn nagekomen door de liscaal dienstverlener of door de
klanten van de fiscaal dienstverlener, vervallen de afspraken uit het convenant.

Looptijd, evaluatie en (tussentijdse) be6indiging
Dit convenant wordt gesloten voor een periode van 5 jaar gerekend vanal de datum van
ondertekening. Het convenant wordt periodiek geevalueerd door het kantoor en de
Belastingdienst. lndien 66n van de partuen van mening is dat het convenant tussentijds dient
te worden geschorst dan wel bedindigd, zal zii de redenen vooraf schriftelijk kenbaar maken
aan de andere partij. Bij het beeindigen van het convenant vervallen per direct de afspraken
uit het convenant en de Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners.



ffi 
Standaard fiscaal dienstverlenersconvenant

Ondertekening

Dit convenant treedt met onmiddellijke ingang in werking na ondertekening door de drie
partUen

Katwiik, 12 april2022,

Namens het kantoor De Stand van Zaken

Mr. R. Padding RB

Katwijk, 12 april

Namens het kantoor

Mr. O.F. Meij

Katwijk, 12 april2022,

Namens het kantoor De Stand van

R」 Blankert AA

's-Hertogenbosch,

Namens de koepelorganisatie NOAB

M. Harner, directeur

Katwijk, 12 april2O22,

Namens de

C.R.J. Zoontjes,

Zaken


