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Partijen:

De Staatssecretaris van Financiën, handelend in de hoedanigheid van
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden,
vertegenwoordigd door ).M. Zoon, Algemeen directeur Grote Ondernemingen, hierna
te noemen: ‘de Belastingdienst’;

en

De Autoriteit woningcorporaties als bedoeld in artikel 60 van de Woningwet, als
onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport, handelend namens de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vertegenwoordigd door haar
directeur drs. C. van Nieuwamerongen, hierna te noemen: ‘de Aw’;
hierna gezamenlijk te noemen: partijen,

Overwegende dat,

De overeenkomst uit 2012 inzake woningcorporaties tussen de directie
Woningmarkt van het directoraat-generaal Wonen, Bouwen en Integratie
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en de Belastingdienst ingetrokken
dient te worden vanwege de oprichting van de Aw, het opheffen van het
CFV, de overdracht van taken rond het toezicht op toegelaten instellingen
van het CFV en BZK aan de Aw, en een wijziging van betreffende wet-en
regelgeving rondom gegevensuitwisseling tussen de Aw en de
Belastingdienst. De overeenkomst uit 2012 wordt met het ondertekenen van
dit nieuwe convenant ingetrokken;

Partijen afspraken wensen vast te leggen over de uitvoering van de in artikel
21g van de Woningwet genoemde verplichting tot het verstrekken door de
Belastingdienst aan de Aw van gegevens die noodzakelijk zijn ter
beoordeling van de geschiktheid en betrouwbaarheid, bedoeld in artikel 25,
tweede lid en artikel 30, derde lid van de Woningwet, artikel 18a Besluit
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv) als ook
gegevensverstrekking ten behoeve van het toezicht op de governance en
integriteit van beleid en beheer, als bedoeld in artikel 61, tweede lid
onderdeel b van de Woningwet;

• Deze afspraken nader invulling geven aan de voornoemde wettelijke
bepalingen, zodat deze uitvoerbaar zijn in de praktijk.

Spreken het volgende af,

Definities

In dit convenant (en de daarbij behorende bijlage) wordt verstaan onder:
Aw: Autoriteit Woningcorporaties, onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en
Transport, als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Woningwet;

Belastingdienst: de rijksbelastingdienst, zoals omschreven in de Uitvoeringsregeling
Belastingdienst 2003;

Woningcorporatie / Toegelaten instelling: een toegelaten instelling als bedoeld in
artikel 19 van de Woningwet.

2 Doel

1. De Aw is belast met het toezicht op toegelaten instellingen en haar
dochtermaatschappijen en de borgingsvoorziening, Waarborgfonds Sociale
Woningbouw, op grond van artikelen 61 respectievelijk 21f van de Woningwet, meer
specifiek met de beoordeling van de geschiktheid en betrouwbaarheid, bedoeld in de
artikelen 25 en artikel 30 van de Woningwet en artikel iBa van het Besluit
toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) als ook het toezicht op de governance
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en integriteit van beleid en beheer, als bedoeld in artikel 61, tweede lid onderdeel b
van de Woningwet.

2. Ten behoeve van de optimale uitvoering van deze (wettelijk) opgedragen taken
maken partijen afspraken om gegevens uit te wisselen (art. 21g Woningwet). Deze
afspraken passen binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders en houden
rekening met de wettelijke rechtsbescherming van derden, in het bijzonder de
geheimhoudingsplicht en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

3 Afspraken, taken en verantwoordelijkheden

De gegevensuitwisseling tussen partijen op basis van dit convenant dient aan te
sluiten bij de geldende wet- en regelgeving, zodat de daarbij horende eigen
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elke partij gewaarborgd blijven. De Aw
levert een verzoek aan de BD aan, waarna de BD gegevens verzamelt en de
bevindingen aan de Aw retour stuurt. Aw gebruikt gegevens voor toezicht in het
kader van artikel 21g van de Woningwet. In de bijlage bij dit convenant wordt
uitgewerkt welke gegevens onderling worden uitgewisseld.

4 Gegevensuitwisseling

1. Als bij de uitvoering van dit convenant persoonsgegevens of andere gegevens,
zoals bedrijfs- en fabricagegegevens, worden verwerkt die wettelijke bescherming
genieten, werken partijen binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Zo
nodig maken partijen daar afspraken over.

2. De in het eerste lid genoemde afspraken worden als bijlage bij het convenant
gevoegd.

3. Het verwerken van (persoons)gegevens als bedoeld in het eerste lid, vindt niet
plaats dan nadat de in het eerste lid genoemde afspraken zijn gemaakt en bij het
convenant zijn gevoegd.

5 Financiële verplichtingen

1. Partijen komen overeen dat de kosten en de benodigde inzet van mensen en
middelen ter inrichting en uitvoering van dit convenant in rekening worden
gebracht. Dit wordt separaat tussen partijen geregeld.

2. Partijen voorzien Ieder voor zich in apparatuur, programmatuur en faciliteiten
vereist voor het op doelmatige wijze bewerken van gegevens.

6 Voorlichting en media (Wob)

1. Indien één der partijen een verzoek ontvangt om openbaarmaking van
bestuurlijke informatie en dat verzoek mede betrekking heeft op gegevens
verkregen van de andere partij vindt afdoening van dat verzoek, voor zover
betrekking hebbend op die gegevens, plaats conform de van toepassing zijnde wet
en regelgeving (zoals de geheimhoudingsplicht ex art. 67 Awr) en na afstemming
met die andere partij.

2. Indien één der partijen voorlichting geeft en contacten met de media onderhoudt
over onderwerpen die verband houden met hetgeen door middel van dit convenant
beoogd wordt te regelen, vindt vooraf afstemming plaats tussen de partijen.

7 Evaluatie

Partijen voeren minimaal eenmaal per jaar overleg over de werking en de uitvoering
van dit convenant.

8 Wijziging

1. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen.
De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen.

2. Partijen treden in overleg binnen 3 maanden nadat één of beide partijen de wens
daartoe aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld.
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3. De wijziging en de verklaring(en) tot instemming worden als bijlage aan het
convenant gehecht.

9 Escalatie en geschilbeslechting

1. Indien er een geschil ontstaat tussen partijen over dit convenant, trachten
partijen binnen een redelijke termijn in onderling overleg tot een oplossing te
komen.

2. Geschilbeslechting geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

3. Er is sprake van een geschil indien tenminste één partij hier schriftelijk over
bericht.

10 Opzegging

Beëindiging van het convenant is mogelijk indien een van de partijen haar
voornemen daartoe schriftelijk meedeelt aan de andere partij onder opgaaf van de
redenen van haar wens tot beëindiging. De opzegging heeft directe werking, met
uitzondering van de lopende verzoeken welke dienen te worden afgehandeld.

11 Afdwingbaarheid

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.

12 Inwerkingtreding en looptijd

1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening door
beide partijen en heeft een looptijd van 5 jaar.

2. Na afloop van de bovengenoemde duur wordt dit convenant telkens voor dezelfde
duur voortgezet, tenzij een partij het met inachtneming van een opzegtermijn van 3
maanden schriftelijk heeft opgezegd.

3. Door ondertekening van dit convenant vervalt de eerder genoemde
Samenwerkingsovereenkomst uit 2012.

13 Bijlage

1. De volgende bij dit convenant behorende bijlage maakt integraal onderdeel uit
van dit convenant:

• Leveringsverzoek Gegevens

2. Toekomstige bijlage(n) die onder de werking van dit convenant gaan vallen
maken vanaf het moment van inwerkingtreding van de bijlage eveneens integraal
onderdeel uit van dit convenant en worden overeenkomstig artikel 16, tweede lid
van dit convenant gepubliceerd. In de bijlage wordt de verwijzing naar dit convenant
opgenomen.

14 Geheimhouding

Partijen verbinden zich over en weer, de in het kader van (de uitvoering van) deze
overeenkomst uitgewisselde dan wel uit te wisselen gegevens geheim te houden en
deze geheel noch gedeeltelijk aan enige derde bekend te maken, behoudens voor
zover een verplichting tot openbaarmaking of doorverstrekking voortvloeit uit de
wet of een rechterlijke uitspraak.

15 Toepasselijk recht

Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16 Publicatie in Staatscourant

1. Van de sluiting van dit convenant wordt door de Belastingdienst mededeling
gedaan in de Staatscourant.

2. De tekst van het convenant alsmede de daarbij behorende bijlagen worden
gepubliceerd op de website van partijen.
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3. Bij wijzigingen in het convenant vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing.

17 Ondertekening 

Aldus overeengekomen en In tweevoud ondertekend, 
op 1 juni 2019, te Utrecht 
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