
Partijen, 

[fiscaal dienstverlener] (hierna ‘het kantoor’) gevestigd te [vestigingsplaats], 

vertegenwoordigd door [titulatuur, naam met voorletters plus functie], 

en 

koepelorganisatie [naam voluit] gevestigd te [vestigingsplaats], 

vertegenwoordigd door [titulatuur, naam met voorletters plus functie], 

en 

de Belastingdienst, 

vertegenwoordigd door [titulatuur, naam met voorletters plus functie], 

komen het volgende overeen: 

Partijen baseren hun onderlinge relatie op vertrouwen, begrip en 

transparantie. Partijen wensen te komen tot een effectieve en efficiënte 

werkwijze om de rechtszekerheid te vergroten. In de Leidraad Horizontaal 

Toezicht Fiscaal dienstverleners is de wijze waarop partijen met elkaar 

omgaan en samenwerken vastgelegd. 

Onder dit convenant vallen aangiften van deelnemende ondernemingen waarvan de kwaliteit 

wordt geborgd door het kantoor. De Belastingdienst steunt op het werk dat het kantoor doet. De 

Belastingdienst past daarop het toezicht aan. Het uitgangspunt bij horizontaal toezicht FD is dat 

het kantoor namens de onderneming tijdig 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 tijdens de looptijd van het convenant 

plaats in de vorm van monitoring en steekproefsgewijze controle van de aangifte.  

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

beperking van toepassing. Wanneer overduidelijk is dat essentiële afspraken die voortvloeien uit 

het convenant niet zijn nagekomen door de fiscaal dienstverlener of door de klanten van de 

fiscaal dienstverlener, vervallen de afspraken uit het convenant.  

Looptijd, evaluatie en (tussentijdse) beëindiging 

Dit convenant wordt gesloten voor een periode van 5 jaar gerekend vanaf de datum van 

ondertekening. Het convenant wordt periodiek geëvalueerd door het kantoor en de 

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

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

andere partij. Bij het beëindigen van het convenant vervallen per direct de afspraken uit het 

convenant en de Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners.  
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Ondertekening 

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

partijen
1
. 

 

[plaats, datum], 

Namens het kantoor                                      

[titulatuur, naam met voorletters plus functie] 

……………………………………………………………………………………………………… 

[plaats, datum], 

Namens de koepelorganisatie                     

[titulatuur, naam met voorletters plus functie] 

…………….……………………………………………………………………………………… 

[plaats, datum], 

Namens de Belastingdienst                          

[titulatuur, naam met voorletters plus functie] 

………………….………………………………………………………………………………….. 

                                                           
1 Bij een zelfstandig dienstverlenersconvenant vervalt de Koepelorganisatie als partij. De tekst van het convenant blijft voor het overige ongewijzigd.  


