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Convenant gegevensultwisseling tussen OPG en de Belastingdienst 

Partijen: 

De Minister van Buitenlandse Zaken, handelend in de hoedanigheid van 
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Plaatsvervangend Directeur Protocol 
en Gastlandzaken, Drs S.H.1-1. Janssen; 

en 

De Staatssecretaris van Financien, handelend in de hoedanigheid van 
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr J. de Blieck, lid van het 
managementteam Belastingdienst; 

hierna gezamenlijk te noemen: partijen, 

Overwegen het volgende, 

• dat convenantpartijen publiekrechtelijke taken vervullen op het gebied 
van de in Nederland (voormalig) geregistreerde personen met een 
diplomatieke of daaraan vergelijkbare status. 

• dat partijen afspraken wensen vast te leggen over de 
gegevensverstrekking door de Directie Protocol en Gastlandzaken aan 
de Belastingdienst ten aanzien van in Nederland (voormalig) 
geregistreerde personen met een diplomatieke of daaraan vergelijkbare 
status. 

dat de Belastingdienst en Belastingdienst/Toeslagen op grond van art. 
55 Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) respectievelijk art. 38 
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) gegevens en 
inlichtingen kosteloos kunnen opvragen ter uitvoering van voornoemde 
wetten. 

• dat de Directie Protocol en Gastiandzaken gelet op: 
- het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer 1961; 
- het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen 1963; 
- het Verdrag nopens de Voorrechten en Immuniteiten van de Verenigde 
Naties 1946; 
- het Verdrag nopens,de Voorrechten en Immuniteiten van 
Gespecialiseerde Organisaties 1947; 
- de zetelovereenkomsten met in Nederland gevestigde internationale 
organisaties; 
-artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
op grond van art. 7 lid 2 Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie 
en art. 8, onderdeel e, Wet bescherming persoonsgegevens gegevens 
vastlegt over in Nederland (voormalig) geregistreerde personen met een 
diplomatieke of daaraan vergelijkbare status en de personen behorende 
tot hun huishouding met betrekking tot hun identiteit, locatie en verblijf, 
reiatlesamen any ell Li 	.e 
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Convenant gegevensuitwIsseling tussen DPG en de Belastingdienst 

Belastingdienst verstrekt. 

• dat de levering, na ommekomst van een overgangstermijn, zal gaan 
plaatsvinden in een door de Directie Protocol en Gastlandzaken 
vastgestelde leveringsstandaard. 

• dat de gegevens gebruikt worden voor: 
1. Internationaalrechtelijke fiscale behandeling van de persoon met een 
diplomatieke of daaraan vergelijkbare status en de in Nederland 
woonachtige personen behorende tot hun huishouding, ten aanzien van 
de aangifte- en aanslag- en overige (rijks)belastingen en ten aanzien 
van sociale en zorgverzekeringen voor zover uitgevoerd door de 
Belastingdienst. 
2. Behandeling van de persoon met een diplomatieke of daaraan 
vergelijkbare status en de in Nederland woonachtige personen, 
behorende tot diens huishouding ten aanzien van de 
inkomensafhankelijke regelingen zoals beschreven in de Awir. 

• dat partijen rekening houden met de wettelijke rechtsbescherming van 
geregistreerde personen met een diplomatieke of daaraan vergelijkbare 
status, in het bijzonder de privacybescherming (doelbinding, 
proportionaliteit, subsidiariteit en registratie gebruik 
Burgerservicenummer (BSN)) en de geheimhoudingsplicht. 
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Convenant gegevensuitonsseling tussen DPG en de Belastingdlenst 

Spreken het volgende af, 

Artikel 1. Definities 

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

Geregistreerde personen met een diplomatieke of daaraan 
vergelijkbare status: personen zoals beschreven in art. 1 letter c 
Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie die vrijstelling van 
belastingheffing genieten op grand van artikel 39 Algemene wet inzake 
rijksbelastingen jo. artikel 33 van de Uitvoeringsregeling Awr 1994. 

Protocollaire basisadministratie: de geautomatiseerde 
basisadministratie persoonsgegevens van geregistreerde personen met een 
diplomatieke of daaraan vergetijkbare status met als doel het verzekeren 
van de adequate doorwerking van zowel het Internationale recht (privileges 
en immuniteiten) als het nationale recht (de taakuitoefening door de in 
artikel 7, tweede lid, Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie 
genoemde afnemers), verder oak aangeduid als Probas. 

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 waaronder de inkomensafhankelijke regelingen. 

Technische Afspraken en Procedures waarin de voor de uitwisseling 
noodzakelijke technische en gedetailleerde beschrijvingen van de 
gegevensuitleveringen zijn gespecificeerd, alsmede 
procedurebeschrijvingen. 

Begrippen die in dit convenant tussen de partijen warden gehanteerd, 
hebben de betekenis die daaraan in de onderhavige wet- en regelgeving 
wordt gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

Artikel 2. Doel 

Het doe van dit convenant is om afspraken te maken over de 
gegevensuitwisseling tussen partijen op het gebied van: 

• de internationaalrechtelijke fiscale behandeling van 
geregistreerde personen met een diplomatieke of daaraan 
vergelijkbare status ten aanzien van de heffing en inning van 
(rijks)belastingen en premies door de inspecteur en ontvanger, 

• de behandeling ten aanzien van het toekennen, controleren en 
uitkeren van inkomensafhankelijke regelingen ten aanzien van 
geregistreerde personen met een diplomatieke of daaraan 
vergelijkbare status door Belastingdienstfroesiagen 

en deze vast te leggen. 
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Convenant gegevensultwisseling tussen DPG en de BelastIngdienst 

Artikel 3. 	ken. taken en verantwoordelijkheden 

1. De Directie Protocol en Gastlandzaken verstrekt gegevens over 
geregistreerde personen met een diplomatieke of daaraan 
vergelijkbare status uit Probas aan de Belastingdienst. 

2. De Belastingdienst gebruikt de gegevens uitsluitend voor de 
beoordeling van een juiste heffing en inning van (rijks)belastingen 
en de heffing en inning van premies voor sociale en 
zorgverzekeringen. 

3. Belastingdienst/Toes(agen gebruikt de gegevens uitsluitend voor de 
beoordeling van de toekenning en terugvordering van 
inkomensafhankelijke regelingen. 

4. De Directie Protocol en Gastlandzaken verstrekt wekelijks aan de 
Belastingdienst persoonsgegevens van geregistreerde personen met 
een diplomatieke of daaraan vergelijkbare status bedoeld in artikel 
4, onderdelen a tot en met g en i, van de Beleidsregels Protocollaire 
Basisadministratie. 

5. De Belastingdienst en de Directie Protocol en Gastiandzaken dragen 
ieder de kosten en zorgen voor de benodigde inzet van mensen en 
middelen ter uitvoering van dit convenant worden gezamenlijk 
gedragen. 

6. Partijen stollen ter zake van de gegevensverstrekking Technische 
afspraken en procedures (TAP) op. 

Airtiket 4. Overleg 

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

Artikel S. Wijziging 

1. Eike partij kan de andere partHj(en) 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 tot 
wijziging van het convenant aan de andere partij schriftelijke heeft 
meegedeeld. 

3. De wijziging en de verklaring(en) tot instemming worden in het 
convenant opgenomen, waarna het convenant opnieuw wordt 
vastgesteld. 

Artikel Opzegging 

Opzegging 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 opzegging. De opzegging gaat in 
drie maanden na de schriftelijke mededeling. 

Artikel 7. Afdwingbaarheid 

wrivendn s nlet in rechte atdwingbaar. 
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Convenant gegevensuitwisseling tussen DPG en de Belastingdienst 

Artikel 8. Escalatieregeling 

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. Geschilbesiechting geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 
3. Er is sprake van een geschit indien tenminste een partij hierover 

schriftelijk bericht. 

Artikel 9. Gegevensgebruik 

1. De uitgewisselde gegevens warden uitsluitend gebruikt voor het doel 
waarvoor zij zijn verstrekt, zijnde internationaal fiscale behandeling en 
beoordeling van de toekenning van inkomensafhankelijke regelingen. 

2. Partijen zullen de uitgewisseide gegevens niet langer 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 en de 
van toepassing zijnde selectielijsten. 

Artikel 10. Beveiliging 

1. Partijen verplichten zich jegens elkaar om elle noodzakelijk te nemen 
voorzorgsmaatregelen te treffen am 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. Normatiek en gespecificeerde 
methodes warden vastgelegd in de Technische Afspraken en Procedures. 

3. Functionarissen die kennis kunnen nemen van de uitgewisseide 
gegevens of die deelnemen aan gezamenlijk ingestelde onderzoeken of 
acties, gebruiken gegevens uitsluitend ter vervulling van de 
publiekrechtelijke teak 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. De Belastingdienst is als verantwoordelijke verplicht te handelen 
conform art 34a Wbp in geval van een inbreuk op de beveiliging die leidt 
tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige 
nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. 

6. Op verzoek van de leverende partij maakt de afnemende partij 
aannemelijk dat voldaan wordt aan de voorwaarden van 
gegevensbeveiliging, gegevensgebruik en geheimhouding. 
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Convenaht gegevensultwisseling tussen DPG en de Belastingdlenst 

Artike111, Communicatie 

1. Partijen zullen terughoudend zijn met het geven van informatie aan 
derden over de werkzaamheden en/of de resultaten van de 
samenwerking. 

2. Geen van de partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de wederpartij in publicaties of reclame-uitingen melding maken 
van dit convenant en bijbehorende afspraken. 

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

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

S. 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. 

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

7. 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. 

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

9. Partijen doen al het mogelijke om schade bij elkaar te voorkomen dan 
wel deze te beperken. 

10.Indien partijen niet in onderling overleg tot een oplossing van een 
geschil kunnen komen, zal het geschil bij uitsluiting worden voorgelegd 
aan de ministeries van beide partijen. 

Artikel 12. Inwerkingtreding en looptijd 

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

Artikel 13. 131jlage(n) 
Bij dit convenant horen de volgende bijiagen: 
Technische Afspraken en Procedures. 

Pagina 7 van 9 



Convenant gegevensultwisseling tussen DPG en de Belastingdlen.st 

Artikel 14. Geheimhouding 

De afspraken in dit convenant worden gemaakt met inachtneming van de 
voor partijen geldende wettelijke geheimhoudingsverplichtingen. 

Artikel 15. Toepasselijk recht 

Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 16. Openbaarmaking van dit convenant 

1. Van de sluiting van dit convenant wordt mededeling gedaan in de 
Staatscourant. 
2. De tekst van het convenant aismede de daarbij behorende bijiagen 
worden gepubilceerd op de website van de Belastingdienst. 

Artikel 17. Voorlichting en media 

Over voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media, voor zover deze 
activiteiten betrekking hebben op de inhoud van dit convenant, overleggen 
partijen vooraf met elkaar. 
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Convenant gegevensultwisseang tussen OPG en de BelaWngdienst 

Opdrachtgevers en ondertekening 

Opdrachtgever DPG 

Drs S.H.H. Jansssen, Plaatsvervangend, Directeur Protocol en 
Gastlandzaken 

Opdrachtgever Belastingdienst 

mr J. de Blieck, lid managementteam Belastingdienst 

Ondertekening 

Overeengekomen en in tweevoud ondertekend: 

DPG, 	 Belastingdienst, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 	De Staatssecretaris van Financier', 
namens deze de Plaatsvervangend 	namens het managementteam 

r Protocol i Gastlandzaken, B91astingdienst, mr J. de Blieck 
Drs S. « .H. Janss 

Plaats: 's-Gravekhage 	 Plbats: 's-Gravenhage 
Datum: 	 Datum: 

Gegevens organisatie 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Directie Protocol en Gastlandzaken 
Postbus 20061, 2500 EB Den Haag  

Gegevens organisatie 
Ministerie van Financien Belastingdienst 
Tax & Legal 
Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 
+31(0)70 342 81 61 
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