
Convenant Belastinqdienst en het Landehjk Bureau nninq
Onderhoudsbijdraqen

Pa rtije n

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, te dezen vertegenwoordigd door
de heer L.D. de Bakker RA (verder te noemen: het LBIO),

en

De Belastingdienst, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw mr. H. Neppérus, lid
managementteam Belastingdienst;

In aanmerking nemende:
Dat het LBIO verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet op bet LBIO. Dat het
LBIO uit hoofde van die taak dient te beschikken over inkomensgegevens van de
onderhoudsplichtige ouder indien één of beide ouders/verzorgers bij het LBIO een
aanvraag indienen voor de vaststelling van kinderalimentatie. Dat de
Belastingdienst, uit hoofde van artikel 23 Wet op het LBIQ, verplicht is deze
gegevens aan het LBIO te verstrekken.

Verklaren met het oog op deze gezamenlijke verantwoordeiijkheid en met het oog
op de belangen van diegenen die een verzoek om vaststelling kinderalimentatie
doen, het volgende te zijn overeengekomen:

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel I Definities

In dit convenant wordt verstaan onder:

a. Verzamelinkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 2.18 van de Wet op de
inkomstenbelasting;
b. Belastbaar loon: het loon als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de
loonbelasting;
c. Rinis: Routeringslnstituut voor (inter)Nationale Informatiestromen, gevestigd
en kantoor houdende te Amstelveen;
d. Peiljaac het kalenderjaar waarover de Belastingdienst op verzoek aan het
LBIO gegevens verstrekt. In beg insel is dit het tweede kalenderjaar dat voorafgaat
aan het kalenderjaar waarin de hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld.
lndien over het tweede voorafgaande kalenderjaar inkomensgegevens ontbreken
dan wordt het peiljaar het kalenderjaar onmiddellijk voorafgaande aan bet
kalenderjaar waarin de vaststelling van de verschuldigde kinderalimentatie





plaatsvindt;
e. Vraagbericht: het verzoek ingediend door het LBIO om op indMdueel niveau
inkomensgegevens te verstrekken;





Hoofdstuk 2 De uitwisseiing van gegevens

Artikel 2 Berichtenverkeer via RINIS

1. Partijen wisselen de gegevens langs elektronische weg uit en maken daarbij
gebruik van de diensten van de Stichting RINIS;
2. Partijen sluiten hiertoe- ieder voor zich- een overeenkomst met de Stichting
RINIS, aithans dragen er zorg voor dat deze uitwisseling is geborgd door een
onderliggende overeenkomst met deze stichting.
3. Partijen voorzien ieder voor zich in de apparatuur, programmatuur en
faciliteiten vereist voor een effectieve verzending en ontvangst van berichten.

Artikel 3 Afsprakendocument

1. De Belastingdienst en het LBIO zullen een afsprakendocument opstellen en
wederzijds accorderen. In het afsprakendocument zullen de door de Belastingdienst
en het LBIO gewenste praktische afspraken met betrekking tot de
gegevensuitwisseling worden vastgelegd.
2. Het afsprakendocument vormt een onderdeel van deze overeenkomst. Van
het afsprakendocument kunnen in overieg tussen partijen nieuwe versies worden
opgesteld. Nieuwe versies van het afsprakendocument worden van kracht na
wederzijdse accordering door partijen van de nieuwe versie.
3. In het afsprakendocument worden in ieder geval ten aanzien van de volgende
aspecten de afspraken vastgelegd:
- technische aspecten van de gegevensuitwisseling;
- verificatie sofi-nummers;
- gegevens die in vraagberichten opgenomen moeten worden;
- wijze en frequentie van verstrekken inkomensgegevens;

- procedure probleemafhandeling, storingen;
- Iijst met contactpersonen;

Artikel 4 Ongestoorde berichtenuitwisseling

1. De Belastingdienst en het LBIO dragen zorg voor een ongestoorde
berichtenuitwisseling en nemen daartoe de nodige maatregelen.
2. In de gevallen waarin een onderbreking van het berichtenverkeer
onvermijdelijk doch voorzienbaar is, verplichten partijen zich elkaar daarover tijdig te
informeren. Het tijdstip van de onderbreking wordt zo mogelijk in onderling overleg
bepaald.
3. In het geval zich een onvoorziene onderbreking in het berichtenverkeer
voordoet, zal de partij binnen wiens organisatie de onderbreking zich voordoet, de
andere partij daarvan onverwijid in kennis stellen. Daarbij zal zo mogelijk tevens de
verwachte duur van de onderbreking worden vermeld.





Artikel 5 Beveiliging van berichtenlgeheimhouding

1. Partijen zullen binnen hun organisatie de noodzakelijke maatregelen nemen
om de berichten te beschermen tegen het risico van ongeautoriseerde aanmaak,
inzage, verlies, wijziging of vernietiging.
2. Partijen zullen toezien op de vertrouwelijke behandeling van berichten binnen
hun organisatie, zodat deze niet openbaar worden gemaakt aan onbevoegden of
worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij door partijen of de wet
zijn bedoeld.
3. Partijen zullen elkaar op verzoek informeren over de genomen maatregelen
ten behoeve van hetgeen is bepaald in de leden 1 en 2 van dit artikel.
4. Partijen zullen de verkregen informatie niet langer bewaren dan strikt

• noodzakelijk is en voor het overige voldoen aan de eisen gesteld in de Wet
bescherming persoonsgegevens.

Artikel 6 Gebruik sofinummer

1. Het LBIO verbindt zich tegenover de Belastingdienst om in vraagberichten
uitsluitend gebruik te maken van sofinummers die zijn geverifieerd. Een sofinummer
wordt geacht te zijn geverifieerd indien dit nummer is geverifieerd aan de hand van
de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens dan we! aan de hand van
de gegevens van de Belastingdienst.
2. Voordat de Belastingdienst de gevraagde inkomensinkomensgegevens
verstrekt, worden alle in de vraagberichten opgenomen sofinummers (nogmaals)
geverifieerd.
3. Indien een door het LBIO ter verificatie geleverd gegeven niet overeenkomt
met de gegevens waarover de Belastingdienst beschikt, wordt het betreffende
bericht door de Belastingdienst voorzien van een foutmelding en aan het LBIO
teruggezonden.

Artikel 7 De inkomensgegevens

1. In de gevallen waarin aan diegene op wie het vraagbericht betrekking heeft
een aangiftebiljet is uitgereikt, verstrekt de Belastingdienst het verzamelinkomen en
het belastbaar loon van onderhoudsplichtige over het peiljaar dat in het vraagbericht
is vermeld. Is over het peiljaar nog geen aanslag vastgesteld maar over het daaraan
voorafgaande kalenderjaar we!, dan wordt het verzamelinkomen over dat jaar
verstrekt.
Cm het vastgestelde verzamelinkomen over het peiljaar te ontvangen, zal het

vraagbericht op een later moment worden herhaald.
2. In de gevallen waarin aan diegene op wie het vraagbericht betrekking heeft
geen aangifte is uitgereikt, verstrekt de Belastingdienst het belastbaar loon over het
peiljaar dat in het vraagbericht is vermeld. Indien volgens de gegevens van de
Belastingdienst geen inkomen is genoten, wordt dat gegeven verstrekt.
3. Het LBIO zal bij gemelde onjuistheden in de door de Belastingdienst





verstrekte gegevens dit zo spoedig mogelijk m&den aan de B&astingdienst.

Artikel 8 Doelbinding verkregen gegevens

Het LBIO gebruikt de door de Belastingdienst verstrekte gegevens uitsluitend voor
de uitoefening van de bij of krachtens de Wet op het LBIO aan hem opgedragen
taken.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 9 Kosten van uitvoering

De kosten van de uitvoering van dit convenant komen voor rekening van partijen
‘‘ met dien verstande dat iedere partij de eigen kosten draagt.





Artik& 10 Geschiflenregehng

Geschillen over de uitvoering van dit convenant worden zo mogelijk in onderling
overleg opgelost. Geschfllen w&ke niet in onderling overleg worden opgelost,
worden voorgelegd aan de directeur van het LBIO en het managementteam
Belastingdienst.

Artikel 11 Periodiek overleg

1. Over de werking en uitvoering van dit convenant vindt ten minste één keer
per kalenderjaar overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van partijen.
2. Van dit overleg wordt een schriftelijk versiag opgemaakt.

Artikel 12 Wijzigingen

1. Op grond van nieuwe inzichten of gewijzigde omstandigheden kan het
convenant tussentijds worden bijgesteld op verzoek van een der partijen op
voorwaarde dat partijen daarover overeenstemming bereiken.
2. Wijzingen van het convenant die tussen partijen schriftelijk zijn
overeengekomen maken deel uit van het convenant.

Artikel 13 Derdenlkettingbeding

1. Gegevens worden niet overgedragen of ter beschikking gesteld van derden of
zijn raadpleegbaar door derden dan na schriftelijke toestemming van de partij die de
gegevens heeft geleverd. Hiervan is uitgezonderd informatieoverdracht waartoe in
wetten verplichtingen zijn opgenomen.
2. Indien een partij met inachtneming van het vorige lid voor de uitvoering van
dit convenant direct of indirect gebruik maakt van de diensten van derden, worden
de verplichtingen die uit dit convenant voor de betrokken partij voortvloeien ock
bedongen in de dienstverleningsovereenkomst met die derde partij.

Artikel 14 Publiciteit

Geen der partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
wederpartij in publicaties of reclame-uitingen van deze overeenkomst melding
maken. Partijen zullen terughoudend zijn met het geven van informatie aan derden
over de werkzaamheden en do resultaten van do samenwerking. Over
voorlichtingsactiviteiten en contacten met do media wordt steeds tijdig vooraf
overleg gevoerd met do Centrale Directie Voorlichting van hot Ministerie van
Financiën en de directie van het LBIO.

Artikel 15 Voortdurende verplichtingen





Verphchtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de
overeenkomst voort te duren, blijven van kracht.

Artike 16 UitsIuting aansprakefijkheid

De Belastingdienst sluit elke aansprakelijkheid voor schade op grond van deze
overeenkomst uit.

Artikel 17 Slotbepaling

Dit convenant wordt gesloten voor onbepaalde tijd en gaat in als de Wet herziening
kinderalimentatiestelsel en het Besluit vaststelling hoogte kindera)imentatie in
werking treden.
Indien één der partijen de gegevensuitwisseling op grond van dit convenant wenst
te bee••indigen dient zij dit schriftelijk en onder opgave van redenen mee te delen
aan de andere partij.

Voordat bovengenoemde wet- en regelgeving in werking treedt, zal getest worden of
de elektronische uitwisseling via RINIS aan de eisen van beide partijen voldoet.
Tijdens deze testfase zijn de artikelen uit dit convenant eveneens van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,
op , te ‘s-Gravenhage en Gouda

De Belastingdienst, Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdragen
namens deze, namens deze,

mevrouw mr. H. Neppérus, de heer L.D. de Bakker RA,




