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Partijen; 

De Staatssecretaris van FInancien, handelend In de hoedanigheid van 
bestuursorgaan en els vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, 
vertegenwoordigd door mr. J de Blieck, lid van het managementteam 
Belastingdienst, hierna te noemen: 'de Belastingdienst'; 

en 

Zorginstituut Nederland, vertegenwoordigd door drs. ing. 	Moerkamp, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, hierna te noemen: 
'het Zorginstituut'; 

hierna te noemen: partijen, 

overwegen het voigende, 

• dat het Zorginstituut in het kader van de ZorgverzekerIngswet (Zvw) en de Wet 
langdurige zorg (Wiz) ander meer belast Is met: 
- het beheer van het Zorgverzekeringsfonds (artikel 40 Zvw), 
- het beheer van het Fonds langdurige zorg (artikel 89 Wet 

financiering sociale verzekeringen), 
- het beheer en de afwlkkeling van het Atgemeen Fonds Bijzondere 

Ziektekosten (artikel 89 Wet finandering sociale verzekeringen), 
- de ultvaering van de risicoverevening (artikelen 32 tot en met 34 

Zvw); 

• dat de Belastingdienst onder meer verantwoordelijk is voor: 
- de heffing en invordering van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 

(artikelen 48 en 51 van de Zvw), 
- de afdracht van deze bijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) 

(artikel 52 Zvw), 
- de heffing en invordering van de premie Wlz en AWBZ (artikelen 57 
en 60 Wfsv) en de afdracht (artikel 81 Wfsv) van deze premie aan 
respectievelijk het Fonds langdurige zorg (Fiz) en het Atgemeen 
Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ), 

- de levering van inkomensgegevens van burgers aan het 
Zorginstituut; 

• dat partijen met dit convenant afspraken maken over samenwerking bij de 
uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken, en dat deze afspraken 
met name betrekking hebben op de inrIchting van de geidstromen, de 
onderlinge informatie-uitwisseling en de verantwoording daarover, passend 
Written de daarvoor geldende wettelijke kaders; 
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dat partijen bij de uitvoering van hun onderscheiden taken wederzijds 
afhankelijk zijn van de levering van actuele, juiste en voiledige gegevens en 
daarmee samenhangende dlenstverlenIng; 

• dat partijen op grond van de artikelen 88 en 89 Zorgverzekeringswet en artikel 
124 van de Wet financiering sociate verzekeringen bevoegd zljn om ult elgen 
beweging en verplicht zljn om op verzoek aan elkaar kosteioos de gegevens, 
waaronder persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming 
persoonsgegevens, to verstrekken die noodzakelijk zijn voor de ultvoerIng van 
hun wettelijke taken; 

• dat partijen bij de uitwisseling van gegevens rekening houden met het 
uitgangspunt van meervoudig gebrulk van eenmallge gegevensultvragen tussen 
publiekrechtelijke organIsaties; 

• dat partijen daarbij verder rekening houden met de wettelijke 
rechtsbescherming van derden, in het bijzonder de geheimhoudingsplicht en de 
privacybeschermIng (doelbinding, proportionaliteit, subsidlariteit) en registratie 
gebrulk Burgerservicenummer (BSN)); 

Partaisl BRIASTInalnerstt 	 PAXAAP ZONCItnsrnvol: 
	 Vagina 3 van 10 



Canvenant samermerkino Lumen Zoroinstauut Nederland en de BelastIngdienst 124 november 2015 

spreken het volgende af, 

Artikel 1 Definitles 

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

Service Afspraken (SA) en/of Service Niveau Overeenkomsten (SNO): documenten 
waarin de door partijen gewenste praktische afspraken over 
de gegevensuitwisseling en samenwerking nader worden vastgelegd. 
Technische Afspraken en Procedures (TAP) en/of Dossiers Afspraken en 
Procedures (DAP): documenten waarin de voor de ultwIsseling 
noadzakeiljke technische en gedetailleerde beschrljvingen warden 
gespecfficeerd. Ook de procedurebeschrljvingen warden hierin opgenomen. 

Artikel 2 Doel 

Het doel van dit convenant Is am afspraken vast to leggen ter bevordering van een 
optimale en doelgerichte samenwerking blj de inrichtIng van de geldstromen, de 
ondertinge informatie ultwIsseiing en de verantwoording daarover. 
Daartoe warden In dit convenant een aantal generleke afspraken vastgelegd. 
Specifieke afspraken per ultvoeringsdossier warden vastgelegd in een SA/SNO en/of 
een TAP/DAP. 
Deze nadere afsprakendocumenten warden als bljlage toegevoegd aan dit convenant 
en maken daar deel van uit. 

Artlkel 3 Afspraken, taken en verantwoordelijkheden 

1. Betreffende geldstromen: 
Het Zorginstituut Is verantwoordelljk voor het beheer van het 
Zorgverzekeringsfonds, het Fonds Iangdurige zorg en het Algemeen Fonds 
Bljzondere Zlektekosten. 
De BelastIngdlenst is verantwoordelljk voor de hefting, Invordering en afdracht 
van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aan het Zvf, en voor de hefting, 
Invordering en afdracht van de premie Wiz en AWBZ aan het Iz en het AFBZ. 

2. Betreffende informatieultwissellng: 
- De BelastIngdlenst levert gegevens aan het ZorgInstituut voor de 
uitvoering van de risicoverevening. 
- De Belastingdienst levert tijclig juiste en voliedlge informatie aan het 
ZarginstItuut over de bljdrageontvangsten per fonds en de Loonsommen voor de 
ultvoering van haar taken voor het fondsenbeheer. 

3. Betreffende verantwoording: 
- De wijze waarop de Beiastingdienst aan het ZorginstItuut 
verantwoording aflegt over en de accountantscontrole bij de door de 
Beiastingdienst uitgevoerde heffingen en invorderingen wordt nader 
bepaald in SNO en DAP. 

Tevens legt de belastingdienst verantwoording af over de beheersmaatregelen en de 
uitvoering van de verschIlIende opleggingen en afdrachten. 
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Artikel 4 Evaluatie, coardinatie en bestuurlijk overleg 

1. Partijen wijzen leder een contactpersoon en een plaatsvervanger aan om de 
naleving van de afspraken uit dit convenant te bevorderen. 

2. De contactpersonen houden op reguliere basis contact met eikaar en maken zo 
nodig werkafspraken ter ultvoering van de bepalingen In dit convenant. Zij 
bezien tevens of de bepalingen uit dit convenant aanpassing behoeven. 

3. De portefeuillehouders van de Read van Bestuur van het Zorginstituut en het MT 
van de BelastIngdienst overleggen, indien daartoe aanleiding bestaat, over de 
samenwerking, verwachte wijzigingen en alle andere zaken van bestuurlijk-
strategisch belang (bestuurlijk overleg). Ale een van de contactpersonen van 
mening is dat de bestuurders over bepaalde onderwerpen met eikaar zouden 
moeten overleggen wordt er in beginsel een overieg geInItieerd. 

Artikel 5 Wljziging 

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

2. Partijen treden in overieg binnen 4 weken nadat een partij de wens 
daartoe aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld. 

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

4. Over de methodiek voor het wijzigen van de in artikel 1 omschreven 
afsprakendocumenten worden In het betreffende document afspraken gemaakt. 

Artikel 6 Opzegging 

BeeindlgIng 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 beeindiging. Er geldt een opzegtermijn van 6 maanden. 

Artikel 7 AfdwIngbaarheld 

Dit convenant is niet In rechte afdwingbaar. 

Artikel 8 Escalatieregeling 

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

2. GeschilbeslechtIng geschiedt ultsluitend in onderling overleg. 
3. Er Is sprake van een geschil indien een van de partijen dit gemotiveerd, 

schriftelijk, aan de andere partij kenbaar heeft gemaakt. 
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Artikel 9 Afspraken over verwerking van gegevens 

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

2 De in het eerste lid genoemde afspraken worden ais bijiage bij het convenant 
gevoegd. 

3. Gegevensverwerking els bedoeld In het eerste lid vindt niet pleats dan nadat de 
in het eerste lid genoemde afspraken zijn gemaakt en bij het convenant 
gevoegd. 

Artikel 10 Inwerkingtreding en laoptijd 

Dit convenant treedt In werking met Ingang van de dag van ondertekening door 
beide partijen en heeft een looptijd van 5 jaar. 
Na afloop van de bovengenoemde duur wordt dit convenant telkens voor dezelfde 
duur voortgezet, tenzij een partij het tussentijds met inachtneming van een 
opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk heeft opgezegd. 

Artike111 Bijlage(n) 

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

1. Afspraken over de verwerking van gegevens. 
2. Een opsomming van door partijen vastgestelde afsprakendocumenten. 

Toekomstlge bijiage(n) die onder de werking van dit convenant gaan vaiten maken 
vanaf het moment van inwerkIngtreding van de Wage eveneens integraal onderdeel 
uit van dit convenant. In de bijiage(n) wordt de verwijzIng near dit convenant 
opgenomen. 
AanpassIng van bijiage 2 kan piaatsvinden met wederzijds goedvinden van partijen 
en vergt niet een nieuwe vaststelling van het convenant. 

Artike112 GehelmhoudIng 

Partijen verbinden zich over en weer, de In het kader van (de ultvoering van) deze 
overeenkomst uitgewlsselde dan wel uit te wisselen informatie geheim te houden en 
deze geheet noch gedeeitelijk aan enige derde bekend te maken, behoudens voor 
zover een verplichting tot openbaarmaking voortvloelt tilt de wet, een rechterlijke 
uitspraak of dit convenant. 
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Artikel 13 Toepasselijk recht 

Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artike114 Publicatie 

De Belastingdlenst publiceert dit convenant op de internetsite van de 
BelastIngthenst. 

Artikel 15 Voariichting en media 

Over voorlichtIngsactIvItelten en contacten met de media, voor zover deze 
activiteiten betrekking hebben op de Inhoud van dit convenant, overleggen Partijen 
vooraf met elkaar. 

Ondertekening 

Overeengekomen en In drievoud ondertekend: 

Pfaats: 's-Gravenhage 
Datum: / pLccr~ La.,  

vats: Diemi n 
Datum: 1  ti  

Gegevens organisatie 	 Gegevens organisatie 
BelastIngdlenst/Centrale Admintstratie 	Zorginstituut Nederland 
Postbus 1254 I 7301 BM Apeldoorn 	Postbus 320 I 1110 AH Diemen 

T 0800-0227065 
	

T 020-7978555 
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Bijlage 1 : afspraken over de verwerking van gegevens. 

Artike! 1. Gegevensgebruik 

1. De uitgewisselde gegevens worden uitsluitend gebrulkt voor het doel waarvoor 
zij zijn verstrekt, zijnde de taken van partijen zoals genoemd in de aanhef van 
dit conversant. 

2. Partijen zullen de uitgewlsselde gegevens niet !anger bewaren dan in het kader 
van de uitvoering van wettellike taken noodzakelijk is. Voor het overige voidoen 
zij aan de eisen gesteld In de Archiefwet 1995 en de van toepassing zijnde 
selectielijsten. 

3. In de TAP warden de bewaar- en vernietigingsverelsten nader gespecificeerd 
met behuip van selectielijsten en ordeningsstructuren. 

Artikel 2. Beveiliging 

1. Partijen verplichten zich jegens elkaar om aile noodzakelljk te nemen 
voorzorgsmaatregeien te treffen om de ultgewisseide gegevens vertrouwelijk, 
met de gepaste gehelmhouding en conform het doei waarvoor ze zljn verstrekt, 
te behandelen. 

2. Partljen zullen binnen hun organisatie de noodzakelijke maatregelen nemen om 
de ultgewisselde gegevens te beschermen tegen het risico van verlies, 
ongeautoriseerde wijziging, vernietiging en aanmaak en tegen inzage door 
onbevoegden. Normatlek en gespecificeerde methodes worden vastgelegd in de 
Technlsche Afspraken en Procedures. 

3. Functionarissen die kennis kunnen nemen van de uitgewlsselde gegevens of die 
deetnemen aan gezamenlljk ingestelde onderzoeken of acties, gebruiken 
gegevens uitsluitend ter vervulling van de publiekrechtelijke teak van de 
betrokken Instellingen respectievelijk organen. 

4. Partljen 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 Belasttngdienst is els verantwoordelijke verplicht te handelen conform art. 
34a Wbp in geval van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlIjke 
kans op ernstige nadetige gevolgen dan wel emstige nadetige gevolgen heeft 
voor de beschermtng van persoonsgegevens. 

6. Op verzoek van de leverende partlj maakt de afnemende partijen aannemelljk 
dat voldaan wordt aan de voorwaarden van gegevensbevelliging, 
gegevensgebruik en geheimhoudtng. 
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Bljlage 2: Opsomming van door partijen vastgestelde afspraken 
documenten 

1. Het document Service Afspraken voor de gegevensurtwisselingen tussen College 
voor zorgverzekeringen en de BelastIngdienst, versie 1.0, mei 2012, 
ondertekend november 2012 (kenmerk ZIN: 2012125132). 

2. Technische Afspraken en Procedures risicoverevening zeifstandlgen Zorginstituut 
Nederland en de BelastIngdlenst/Centrale admInIstratie (B/CA), versle 1.0, 
februari 2015, ondertekend maart 2015 (kenmerk ZIN: 2015038574). 

3. Technische afspraken en procedures Risicoverevening inkomensgegevens 
College voor zorgverzekeringen (CVZ) en de Belastingdienst/Centrale 
administratie (B/CA), versle 1.0, mei 2012, ondertekend november 2012 
(kenmerk ZIN; 2012125134). 
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