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Partijen: 

De Staatssecretaris van Financien, handelend in de hoedanigheid van 
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, 
vertegenwoordigd door dr. J.J.M. Uijlenbroek, Directeur-Generaal Belastingdienst, 
hierna te noemen: 'de Belastingdienst'; 

en 

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door A. Paling MBA, voorzitter van de Raad van Bestuur, 
hierna te noemen: 'UWV'; 

hierna gezamenlijk te noemen: partijen, 

Overwegende dat, 

• met ingang van 1 januari 2017 de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 
van kracht is. In deze wet zijn drie nieuwe tegemoetkomingen in de 
loonkosten voor werkgevers geIntroduceerd om mensen met een kwetsbare 
positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Werkgevers 
worden met de instrumenten in de Wtl gestimuleerd om mensen met een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt deze kans te geven. De Wtl vervangt de 
premiekortingsregelingen arbeidsgehandicapten en oudere werknemers door 
een Loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de wet 
uit het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en het Jeugd-LIV (tegemoetkoming 
verhoging minimumjeugdloon). De tegemoetkomingen zijn losgekoppeld van 
de verschuldigde premies werknemersverzekeringen. Door het financiele 
voordeel uit te laten betalen door de Belastingdienst profiteren de werkgevers 
die recht op hebben op de tegemoetkomingen hier volledig van; 

• de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om de 
uitvoering van de Wtl en het daarin opgenomen overgangsrecht bij partijen te 
leggen; 

• de uitvoering van de Wtl een gezamenlijk proces is van zowel Belastingdienst 
als UWV, waarin gegevens worden uitgewisseld; 

• partijen afspraken wensen vast te leggen over de samenwerking en de 
gegevensuitwisseling per 1 januari 2018 in het kader van de uitvoering van 
de LKV, LIV, Jeugd-LIV, passend binnen de daarvoor geldende wettelijke 
kaders. 

Spreken het volgende af, 

1 	Definities 

In dit convenant (en de daarbij behorende bijlagen) wordt verstaan onder: 
• AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
• Awb: Algemene wet bestuursrecht; 
• Belastingdienst: De rijksbelastingdienst, bedoeld in artikel 2 van de 

Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003; 
• Besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, 

inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (art. 1:3 lid 1 
Awb); 

• Beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, met 
inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan (art. 1:3 lid 2 
Awb); 

• Heffingsstandpunt: het fiscaal standpunt van de Inspecteur der 
Rijksbelastingen dat grondslag is voor de verschuldigde belasting. 

• LKV-register: een door UWV beheerd register waarin gegevens over 
de doelgroepverklaringen als bedoeld in Hoofdstuk II van de Wtl 
worden vastgelegd; 
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• Jeugd-LIV: het minimumjeugdloon voordeel, bedoeld in artikel 3.3 
van de Wtl; 

• LIV: het lage-inkomensvoordeel, bedoeld in artikel 3.1 van de Wtl; 
• LKV: het loonkostenvoordeel, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Wtl; 
• Polisadministratie: de administratie, bedoeld in artikel 33 van de Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; 
• SZW: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
• Tegemoetkoming: een LKV, LIV of Jeugd-LIV; 
• UWV: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, bedoeld in 

hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en 
inkomen; 

• Voorlopige berekening: het overzicht van de werknemers dat de 
Belastingdienst onder verantwoordelijkheid van UWV verstrekt aan 
werkgevers die een verzoek om een of meerdere LKV's hebben 
gedaan en de voorgenomen beoordeling en berekening met 
betrekking tot deze werknemers, alsmede het overzicht van de 
werknemers die voldoen aan de voorwaarden voor het LIV en het 
jeugd-LIV en de voorgenomen berekening met betrekking tot deze 
werknemers; 

• Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; 
• Wfsv: Wet financiering sociale verzekeringen; 
• Wtl: Wet tegemoetkomingen loondomein. 

2 	Doel 

1. De Belastingdienst is belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen, 
de rechten bij invoer, de rechten bij uitvoer, accijnzen, de uitvoering van de 
basisregistratie inkomen en het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van 
toeslagen, bedoeld in artikel 3, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 3a, 
Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003. 

2. Het UWV is belast met de uitvoering van de in de Wet SUWI en Wfsv genoemde 
taken op het gebied van de werknemersverzekeringen, beheer van de 
Polisadministratie en gegevensverstrekkingen. 

3. Belastingdienst en UWV zijn, op basis van art. 4.1 tot en met 4.7 Wtl, 
gezamenlijk belast met de uitvoering van de Wtl. 

4. 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 derden, in het bijzonder de 
geheimhoudingsplicht en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

3 	Afspraken, taken en verantwoordelijkheden 

De Belastingdienst en UWV kiezen ervoor om de samenwerking in het kader van de 
doelstellingen van Wtl als volwaardige partners vorm te geven en te besturen. 
Volwaardig partnerschap betekent onderling vertrouwen, openheid en transparantie 
naar elkaar en handelen met oog voor elkaars belangen. Waar nodig wordt samen 
beleid geformuleerd, worden afspraken gemaakt en informeren de partners elkaar 
actief, rekening houdend met de verschillen in bestuurlijke omgevingen. 
De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld. 

1. UWV stelt recht en hoogte vast van het aangevraagde LKV en gebruikt 
daarvoor gegevens van onder meer de Polisadministratie en het LKV-register. 

2. UWV stelt recht, duur en hoogte vast van het LIV en jeugd-LIV op basis van 
gegevens in de Polisadministratie. 

3. UWV verstrekt aan de Belastingdienst de gegevens die nodig zijn voor het 
vaststellen van het heffingsstandpunt, het opmaken en verzenden van de 
voorlopige berekeningen en de definitieve beschikkingen, alsmede voor het 
behandelen van bezwaar en beroep. 
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4. De Belastingdienst draagt zorg voor de inrichting van een administratie met 
daarin o.a. vastgelegd het heffingsstandpunt, de beschikking en de 
betaalverplichting. 

5. De Belastingdienst verstuurt de voorlopige berekening aan de werkgever, 
onder verantwoordelijkheid van UWV. De werkgever kan vragen over de 
voorlopige berekening stellen aan UWV. 

6. De werkgever kan in bezwaar gaan tegen de beschikking over de 
tegemoetkoming. Het bezwaar wordt ingediend bij de Belastingdienst, de 
afhandeling van deze bezwaren is een gezamenlijk proces tussen 
Belastingdienst en UWV, waarbij UWV indien nodig zorgt voor een 
aangepaste berekening van de tegemoetkoming en de Belastingdienst voor 
een beslissing op bezwaar. 

7. De werkgever kan in beroep gaan tegen een uitspraak op bezwaar. De 
behandeling van het beroep is een gezamenlijk proces tussen Belastingdienst 
en UWV. 

8. De Belastingdienst kan een eerder afgegeven beschikking herzien. Dit is een 
gezamenlijk proces tussen Belastingdienst en UWV. 

9. Partijen hebben de hierboven genoemde afspraken, taken en 
verantwoordelijkheden nader uitgewerkt in de bijlage serviceafspraken en in 
de bijlage technische afspraken en procedures. 

4 	Gegevensuitwisseling 

1. Partijen zijn, op basis van artikel 4.1 tot en met 4.7 Wtl, gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het Wtl-proces. Dit convenant met bijlagen geeft invulling aan 
deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

2. Als bij de uitvoering van dit convenant persoonsgegevens of andere gegevens, 
zoals bedrijfs- en fabricagegegevens, worden verwerkt die wettelijke bescherming 
genieten, maken partijen daarover zodanige afspraken dat wordt voldaan aan de 
eisen die de van toepassing zijnde wet- en regelgeving daaraan stelt. 

3. De in het tweede lid genoemde afspraken worden als bijlage bij het convenant 
gevoegd. 

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

5 	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 partij de kosten draagt die verbonden zijn aan zijn eigen 
proces. De financiering van de programma- en projectkosten voorvloeiend uit dit 
convenant vindt plaats vanuit het ministerie van SZW. 

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

6 	Voorlichting en media 

1. Indien een der partijen een verzoek ontvangt om openbaarmaking van 
bestuurlijke informatie en dat verzoek 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 contacten met de media onderhoudt 
over onderwerpen die verband houden met hetgeen door middel van dit convenant 
beoogd wordt to regelen, vindt vooraf afstemming plaats tussen de partijen. 
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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(en) schriftelijk verzoeken het convenant te 
wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen. 

2. Partijen treden in overleg binnen 2 maanden 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 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 ten minste een partij hierover schriftelijk over 
bericht. 

4. Mochten partijen onderling er niet uitkomen dan wordt geescaleerd op het 
hoogste bestuursorgaan te weten Directeur Generaal van de Belastingdienst en 
Voorzitter Raad van Bestuur UWV. 

10 	Opzegging 

Beeindiging van het convenant is mogelijk indien een van de partijen haar 
voornemen daartoe schriftelijk meedeelt aan de andere partij(en) onder opgaaf van 
de redenen van haar wens tot beeindiging. 

11 	Afdwingbaarheid 

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar. 

12 	Inwerkingtreding en looptijd 

Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening door alle 
partijen en heeft een looptijd tot de overdracht van de Wtl processen LIV, LKV en 
JeugdLiv aan de Loonaangifteketen. 

13 	Bijlagen 

1. De volgende bij dit convenant behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit 
van dit convenant: 

• 'Automatische gegevensuitwisseling: serviceafspraken'; 

• 'Automatische gegevensuitwisseling: technische afspraken en procedures'. 

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 art. 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 informatie 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- en regelgeving, of 
een rechterlijke uitspraak. 
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15 

16 

17 

Toepasselijk recht 

Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

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 de Belastingdienst.

3. Bij wijzigingen in het convenant vindt het eerste en tweede lid overeenkomstige
toepassing.

Ondertekening 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 
op, te 

1=) c.... ..\-la°' 1 
De staatssecretaris van Financiën, namens deze 

/

Directeur-Generaal Belastingdienst), 

UWV, namens deze 

' 

. . . . . . . . . . .

... ..

(voorzitter Raad van bestuur) 
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