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Convenant gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en CBS I <6 juni 2018> 

Partijen: 

De Staatssecretaris van Financien, handelend in de hoedanigheid van 
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, 
vertegenwoordigd door G.R. Van Cauter RA, Ply. directeur Centrale 
Administratieve Processen, Cluster Gegevens, hierna te noemen: 
Belastingdienst 

en 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, vertegenwoordigd door H.J.C.M. 
Hermans, Ply. Hoofddirecteur Economie Bedrijven en Nationale Rekeningen, 
hierna te noemen: CBS 

hierna gezamenlijk te noemen: partijen, 

overwegen het volgende, 

• dat partijen willen samenwerken ten behoeve van een adequate 
verzameling van statische gegevens en wetenschappelijke gegevens en 
nadere afspraken hierover bijdragen aan een efficiente en effectieve 
gegevensuitwisseling, passend binnen de daarvoor geldende wettelijke 
kaders; 

• dat CBS tot taak heeft 'het van overheidswege verrichten van statistisch 
onderzoek ten behoeve van.  praktijk, beleid en wetenschap en het 
openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek 
samengestelde statistieken'; 

• dat CBS de verantwoordelijkheid heeft voor de productie van de 
nationale (officiele) statistieken en de Europese (communautaire) 
statistieken; 

• dat CBS op grond van artikel 33 van de Wet op het Centraal bureau 
voor de statistiek en art. 7 van Verordening 471/2009 ten aanzien van 
douaneaangiften, bevoegd is gebruik te maken van gegevens uit 
registraties die in verband met de uitvoering van een wettelijke taak 
worden bijgehouden door de Belastingdienst; 

• dat de Belastingdienst/Douane (hierna Douane) tot taak heeft toezicht 
te houden op de invoer, uitvoer en doorvoer van EU-
grensoverschrijdende goederen, en hierover actuele gegevens bezit; 

• dat de Belastingdienst tot taak heeft het heffen en innen van 
rijksbelastingen en premies en hierover actuele gegevens bezit; 

• dat de Belastingdienst/Toeslagen tot taak heeft het toekennen van 
inkomensafhankelijke regelingen en hierover actuele gegevens bezit; 

• dat de Belastingdienst/Centrale Administratieve Processen 
verantwoordelijk is voor het (technisch) beheer van gegevens van de 
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Belastingdienst en het - indien nodig - (technisch) beschikbaar stellen 
van deze gegevens; 

en spreken het volgende af, 

Artikel 1. Definities 

In dit convenant (en de daarbij behorende bijiagen) wordt verstaan onder: 

1. De Belastingdienst: de (Rijks)belastingdienst, zoals omschreven in de 
Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, die is belast met de heffing en 
invordering van rijksbelastingen en met andere bij of krachtens de wet 
opgedragen taken. 

2. Service afspraken (SA): het document waarin de door de partijen 
gewenste praktische afspraken over de gegevensuitwisseling en 
samenwerking nader zijn vastgelegd. Dit omvat ook het escalatiemodel. 

3. Technische Afspraken en Procedures (TAP): het document waarin de voor 
de uitwisseling noodzakelijke technische en gedetailleerde beschrijvingen 
zijn gespecificeerd. Ook procedurebeschrijvingen worden hierin opgenomen. 

4. EORI-nummer: Economic Operators Registration and Identification 
nummer: Uniek nummer waarmee marktdeelnemers in alle lidstaten van de 
Unie op dezelfde manier worden gedentificeerd. Een marktdeelnemer is 
'elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die in het kader van zijn bedrijf 
activiteiten uitvoert waardoor hij een relatie heeft met de Douane'. 

5. BSN: Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer 
voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). 

Artikel 2. Doel 

1. De Belastingdienst is belast met de heffing en invordering van 
rijksbelastingen, 	de rechten bij invoer, de rechten bij ui voer, acciijnzen, de 
uitvoering van de basisregistratie inkomen en het toekennen, uitbetalen en 
terugvorderen van Toeslagen zoals bedoeld in art. 3, tweede tot en met het 
vijfde lid, en art. 3a, Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003. De FIOD is 
verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in 
deze processen. 

2. CBS heeft als taak 'het van overheidswege verrichten van statistisch 
onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar 
maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken' 
en is op nationaal niveau tevens belast met de productie van 
communautaire statistieken. 

3. Ten behoeve van de optimale uitvoering van deze (wettelijk) opgedragen 
taken maken partijen afspraken om samen te werken en gegevens uit te 
wisselen.Deze afspraken passen binnen de daarvoor geldende wettelijke 
kaders en houden rekening met de wettelijke rechtsbescherming van 
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derden, in het bijzonder de geheimhoudingsplicht en de privacybescherming 
(doelbinding, proportionaliteit, subsidiariteit en registratie gebruik BSN). 

Artikel 3. Afspraken, taken en verantwoordelijkheden 

1. De Belastingdienst verstrekt gegevens die betrekking hebben op: 
a. De heffing van, de inning van en het toezicht op Rijksbelastingen 

evenals de rechten bij invoer en uitvoer; 
b. De heffing van, de inning van en het toezicht op Premies 

volksverzekeringen en werknemersverzekeringen; 
c. De in- en uitvoer van goederen en over douaneopslag; 
d. Periodieke aanvullende douaneaangiften die rechtstreeks bij CBS 

worden ingediend; 
e. Het toezicht op de naleving van de douaneregelgeving en, in 

voorkomend geval, van de andere bepalingen die op goederen 
onder douanetoezicht van toepassing zijn; 

f. Het toezicht op de naleving van (Europese en nationale) 
regelgeving op economisch, gezondheids-, milieu- en 
veiligheidsterrein, economische ordening en financiele integriteit; 

g. De opsporing van (douane)delicten, zowel fiscale als niet-fiscale; 
h. Het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van 

tegemoetkomingen op grond van de Algemene wet 
inkomensafhankelijke regelingen en het toezicht hierop. 

2. CBS gebruikt de ontvangen gegevens uitsluitend voor: 
a. Samenstelling van de nationale en internationale statistieken. 
b. Verstrekking aan of toegang tot gegevens voor een dienst, 
organisatie of instelling als bedoeld in art. 41 lid 2 letter e Wet op het 
centraal bureau voor de statistiek ten behoeve van statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek. 
c. Bewerking en teruglevering aan de Belastingdienst van brongegevens 
afkomstig van de Belastingdienst die, zonder gebruik van andere 
bronnen, een (statistische) bewerking hebben ondergaan waarvoor het 
CBS kenmerkend beter is toegerust dan de Belastingdienst. 

3. CBS bewerkt gegevens zodanig dat herkenning van afzonderlijke 
personen, huishoudens, ondernemingen of instellingen niet meer 
mogelijk 

4. Partijen zijn verwerkingsverantwoordelijke en in voorkomend geval 
bewerker in de zin van de vigerende privacywetgeving. 

5. Partijen informeren en consulteren elkaar tijdig omtrent de 
totstandkoming, de wijziging of het intrekken van nationale en 
internationale regelgeving indien deze van belang is voor 
gegevensuitwisseling tussen partijen ten behoeve van gebruik door CBS. 

6. Partijen werken in daartoe aanleiding gevende gevallen samen ter 
bevordering van de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen of technieken 
ten behoeve van de uitwisseling van gegevens. 
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7. Partijen informeren elkaar over ontwikkelingen in de interne organisatie, 
gevoerde werkwijze en/of inzet van ICT, die van invloed kunnen zijn op 
de uitwisseling van gegevens. 

8. Dit convenant brengt geen wijziging aan in de wettelijke of 
verdragsrechtelijke verplichtingen en bevoegdheden van partijen. 

9. Eerdere afspraken over samenwerking op het gebied van 
gegevensleveringen zoals genoemd in bijlage 1 komen met het 
ondertekenen van dit convenant te vervallen. 

Artikel 4. Gegevensuitwisseling 

1. In het kader van dit convenant worden gegevens, waaronder 
persoonsgegevens, verwerkt. Partijen maken hierover zodanige service-
en technische afspraken dat wordt voldaan aan de eisen die de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving daaraan stelt. 

2. De uitgewisselde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel 
waarvoor zij zijn verstrekt zoals beschreven in de inleidende bepalingen 
van dit convenant. 

3. Het doorleveren of overdragen, dan wel ter beschikking stellen van de 
uitgewisselde gegevens aan andere (externe) partijen mag en kan 
alleen plaatsvinden als daarvoor een rechtmatige titel aanwezig is en 
(vooraf) door de leverende partij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming 
is gegeven. 

4. Partijen zullen de uitgewisselde gegevens niet !anger bewaren dan in het 
kader van de uitvoering van wettelijke taken strikt noodzakelijk is. 
Voor het overige voldoen zij aan de eisen gesteld in de Archiefwet 1995. 

5. Partijen verplichten zich jegens elkaar om bij constatering van fouten in 
de gegevensuitwisseling, zoals bedoeld in dit convenant, elkaar daarvan 
zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

6. Indien er sprake is van foutieve gegevensuitwisseling waardoor 
verkeerde informatie aan burgers en/of bedrijven is verstrekt, zullen 
partijen de wijze van extern communiceren en de inhoud van het 
betreffende bericht met elkaar afstemmen. 

7. Bij constatering van fouten zetten beide partijen zich maximaal in om 
deze te herstellen en de correcte gegevens uit te wisselen. Een en ander 
conform de normen die daarvoor worden gehanteerd in de Service 
Afspraken en/of Technische Afspraken en Procedures. 

8. Indien sprake is van een situatie waarbij tijdelijk niet kan worden 
voldaan aan de wettelijke taak om gegevens uit te wisselen als bedoeld 
in dit convenant, zal de meest gerede partij daarvan onmiddellijk 
mededeling doen aan de andere partij en hem van de ontwikkelingen op 
de hoogte houden. 

9. Partijen houden elkaar op de hoogte van de verstoorde 
gegevensuitwisseling en over de voortgang van de oplossing van de 
verstoring. Wijze van communicatie is vastgelegd in de Service 
Afspraken en/of Technische Afspraken en Procedures. 

Pagina 5 van 10 



Convenant gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en CBS I <6 juni 2018> 

Artikel 5. Beveiliging 

1. Partijen verplichten zich jegens elkaar om alle noodzakelijk te nemen 
voorzorgsmaatregelen te treffen om de uitgewisselde gegevens 
vertrouwelijk, met de gepaste geheimhouding en conform het doel 
waarvoor ze zijn verstrekt, te behandelen. 

2. Partijen zullen binnen hun organisatie de noodzakelijke maatregelen 
nemen om de uitgewisselde gegevens te beschermen tegen het risico 
van verlies, ongeautoriseerde wijziging, vernietiging en aanmaak en 
tegen inzage door onbevoegden. 

3. Functionarissen die kennis kunnen nemen van de uitgewisselde 
gegevens of die deelnemen aan gezamenlijk ingestelde onderzoeken of 
acties, gebruiken gegevens uitsluitend ter vervulling van de 
publiekrechtelijke taak van de betrokken instellingen respectievelijk 
organen. 

4. Partijen dragen er zorg voor dat bedoelde functionarissen informatie 
over een persoon of zaken van personen of lichamen niet verder 
bekendmaken dan noodzakelijk is ter uitvoering van de 
publiekrechtelijke taak van de instellingen. 
Uitgezonderd hiervan is de informatieoverdracht waartoe een wettelijke 
verplichting bestaat. 

5. Partijen zijn verplicht te handelen conform de vigerende 
privacywetgeving en daarmee samenhangende geldende procedures in 
afspraken in geval van een inbreuk op de beveiliging in verband met 
persoonsgegevens, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige 
nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de 
bescherming van persoonsgegevens. 

6. Nadere afspraken over onderlinge communicatie in geval van een 
dergelijke inbreuk zal worden vastgelegd in de SA en TAP. 

Artikel 6. Financiele verplichtingen 

1. Partijen komen overeen dat de kosten en de benodigde inzet van 
mensen en middelen ter inrichting en uitvoering van dit convenant 
gezamenlijk worden gedragen waarbij elke de partij de kosten draagt 
die verbonden zijn aan zijn eigen proces. 

2. Partijen voorzien ieder voor eigen rekening in apparatuur, 
programmatuur en faciliteiten vereist voor het op doelmatige wijze 
verwerken van de uitgewisselde 	gegevens. 

Artikel 7. Voorlichting en media 

1. Indien een der partijen een verzoek ontvangt in het kader van de Wet 
openbaarheid van bestuur dat mede betrekking heeft op informatie 
verkregen van de andere partij vindt afdoening van dat verzoek, voor 
zover betrekking hebbend op die informatie, plaats in overeenstemming 
met die andere partij. 

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

3. Over voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media over dit 
convenant en bijbehorende afspraken wordt steeds tijdig vooraf overleg 
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gevoerd met de daartoe geeigende directie voor voorlichting en 
communicatie van het betreffende Ministerie. 

Artikel 8. Evaluatie 

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

Artikel 9. Wijziging 

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

2. Partijen treden in overleg binnen 4 weken nadat een partij de wens 
daartoe aan de andere partij(en) schriftelijk heeft meegedeeld. 

3. De wijziging en de verklaring(en) tot instemming worden als bijiage aan 
het convenant gehecht. 

Artikel 10. 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 ten minste een partij hier 

schriftelijk over bericht. 

Artikel 11. Opzegging 

Beeindiging van het convenant is mogelijk, met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden, indien een van de partijen haar voornemen 
daartoe schriftelijk meedeelt aan de andere partij onder opgaaf van de 
redenen van haar wens tot beeindiging. 

Artike112. Afdwingbaarheid 

Dit 	convenant Is niet iii rechte dfdwingbaar. 

Artikel 13. Inwerkingtreding en looptijd 

Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening 
door alle partijen. Dit convenant wordt aangegaan voor een looptijd van vijf 
jaren. 

Artike114. Bijlage(n) 

De volgende bij dit convenant behorende bijlagen maken integraal 
onderdeel uit van dit convenant: SA en TAP en Actualiseringsafspraken 
samenwerkingsdocumentatie. 
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1. Toekomstige bijlagen die onder de werking van dit convenant gaan 
vallen maken vanaf het moment van inwerkingtreding van de bijlage 
maken eveneens integraal onderdeel uit van dit convenant. In de 
bijlagen wordt de verwijzing naar dit convenant opgenomen. 

Artike115. Geheimhouding 

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

2. In aanvulling op het hiervoor bepaalde mogen geanonimiseerde en 
statisch beveiligde, door CBS verwerkte gegevens openbaar worden 
gemaakt in de vorm van samengestelde statistieken en open data. 

Artikel 16. Toepasselijk recht 

Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artike117. Publicatie 

1. Van het sluiten van dit convenant wordt mededeling gedaan in de 
Staatscourant. 

2. De tekst van het convenant wordt gepubliceerd op de website van de 
Belastingdienst. 
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Ondertekening 

Overeengekomen en in tweevoud ondertekend: 

Belastingdienst 
Centrale Administratieve Processen, 

Plaatsvervangend directeur 
G.R. Van Cauter RA, 

Centraal Bureau voor de Statistiek 
Hoofddirectie EBN 

Plaatsvervangend hoofddirecteur 
H.J.C.M. H9TrAns 

Plaats: Heerlen 	 Plaats: Heerlen 
Datum: 6 juni 2018 
	

Datum: 6 juni 2018 

Gegevens organisatie 
	

Gegevens organisatie 
Belastingdienst/CAP 
	

Centraal Bureau voor de Statistiek/EBN 
Postbus 1254 I 7301 BM Apeldoorn 

	
Postbus 4481 I 6401 CZ Heerlen, 

T 0800 - 0227065 
	

T (045) 570 60 00 
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Bijlage 1: 

Na ondertekening van dit convenant worden de volgende documenten, indien 
noodzakelijk, geactualiseerd, gewijzigd of beeindigd: 

1. Samenwerkingsovereenkomst Ministerie van Financier en CBS van 
10/12/2002, door stilzwijgende verlenging tot op heden geldig. 

2. Afsprakendocument CBS douane v1.1 van 01/11/2008, geldig tot dec. 2017. 
3. Afsprakendocument CBS BD wegvervoer v102 04/12/2008. 

Pagina 10 van 10 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

