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Convenant tussen het CAK en de Belastingdienst I december 2016 

Partijen: 

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

en 

Het CAK, vertegenwoordigd door Eva Heijblom, directeur Klantcontacten, 
hierna to noemen: 'het CAK'; 

hierna te noemen: partijen, 

overwegen het volgende, 

• dat zij willen samenwerken om op doelmatige wijze een correcte eigen 
bijdrage te bepalen als bedoeld in: 
- artikel 3.2.5 van de Wet Iangdurige zorg (Wiz) (hierna: Zorg 

met Verblijf, al dan niet in de vorm van een persoonsgebonden 
budget); 

- artikel 2.1.4 en 2.1.5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo 2015) (hierna: Zorg zonder Verblijf, zijnde de algemene 
voorziening, de maatwerkvoorziening dan wel het persoonsgebonden 
budget); 

en om op doelmatige wijze de gemoedsbezwaardenregeling uit te 
voeren als bedoeld in: 
- artikel 70 van de Zorgverzekeringswet (Zvw); 

• deze samenwerking in te vullen volgens de Algemene Wet inzake 
Rijksbelastingen (AWR) op basis waarvan de Belastingdienst 
inkomensgegevens verstrekt volgens: 
- 	artikel 9.1.3, lid 4 van de Wlz; 
- artikelen 5.1.3 en 5.2.3 van de Wmo; 

• 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 
gegevens uitwisseling en de verantwoording daarover, passend binnen 
de daarvoor geldende wettelijke kaders; 

• dat partijen bij de uitwisseling van gegevens rekening houden met het 
uitgangspunt van meervoudig gebruik van eenmalige gegevensuitvragen 
tussen publiekrechtelijke organisaties; 
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• dat partijen daarbij verder rekening houden met de wettelijke 
rechtsbescherming van derden, in het bijzonder de 
geheimhoudingsplicht, de privacybescherming en registratie gebruik 
Burgerservicenummer (BSN)); 

spreken het volgende af, 

Artikel I Definities 

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

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. 

CAK: het zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid, 
genoemd in artikel 6.1.1. Wet langdurige zorg, dat onder meer is belast met 
het innen van eigen bijdragen en andere bij of krachtens wet opgedragen 
taken. 

Authentiek Inkomengegeven (AIG): het in artikel 21 van de Algemene 
wet inzake Rijksbelastingen bedoelde inkomensgegeven dat is opgenomen 
in de Basisregistratie inkomen, bedoeld in artikel 21a van die wet. 

Service Afspraken (SA): documenten waarin de door partijen gewenste 
praktische afspraken over de gegevensuitwisseling en samenwerking 
worden vastgeiegd. 

Technische Afspraken en Procedures (TAP): documenten waarin de 
voor de uitwisseling noodzakelijke technische en procedurele beschrijvingen 
zijn opgenomen. 

Artikel 2 Doel 

1. Het doel van dit convenant is om afspraken vast to leggen ter 
bevordering van een optimale en doelgerichte samenwerking bij de 
inrichting van de gegevensuitwisseling en de verantwoording daarover. 
Daartoe worden in dit convenant een aantal generieke afspraken 
vastgelegd. Specifieke afspraken per uitvoeringsdossier worden 
vastgelegd in een SA en TAP. 

2. De SA en het TAP worden als bijlagen toegevoegd aan dit convenant en 
maken daar deel van uit. 
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Artikel 3 Afspraken, taken en verantwoordelijkheden 

1. CAK maakt, bij het uitoefenen van de taken bedoeld in de aanhef van dit 
convenant, gebruik van inkomensgegevens zoals die door de 
Belastingdienst worden geleverd. Wanneer een klant van CAK bezwaar 
maakt tegen een op basis van dat inkomensgegeven opgemaakte 
beschikking, beslist CAK op dat bezwaar. 

2. Waar het bezwaar zich richt tegen de hoogte van het gebruikte 
inkomen, vermeldt het CAK in haar uitspraak op het bezwaar dat dit 
gegeven verkregen is van de Belastingdienst. Daarnaast vermeldt het 
CAK in zo'n geval dat bezwaar gemaakt moet worden bij de 
Belastingdienst. 

3. Het CAK zal het bezwaarschrift van de gebruiker van zorg of 
ondersteuning ter informatie doorzenden aan de Belastingdienst, als het 
bezwaar tegen het inkomensgegeven is gericht. 

4. De verstrekking van het inkomensgegeven betreft een momentopname. 
De Belastingdienst garandeert de formele juistheid op het moment van 
verstrekken. 

5. Partijen komen een SA overeen ter zake van: 
- de gegegevenslevering gemoedsbezwaarden; 
- de afdracht van bijdragevervangende belasting en werkgeversheffing 
Zvw van Belastingdienst aan CAK; 

- de door CAK en Belastingdienst to verstrekken financiele overzichten 
en bestuurlijke informatie; 

- de wijze waarop CAK en Belastingdienst naar elkaar verantwoording 
afleggen met betrekking tot de afdracht en de accountantscontrole 
daarop. 

Artikel 4 Evaluatie, coordinatie en bestuurlijk overleg 

1. Partijen regelen de uitwisseling van gegevens in hun eigen organisatie. 
Vanuit de eigen organisatie is er regulier functioneel contact op tactisch 
en operationeel niveau. 

2. In aanvulling daarop wordt wederzijdse afstemming georganiseerd in 
een Productieoverleg, waar het gaat om dagelijkse uitvoering, en een 
Inrichtingsoverleg, gericht op het wederzijds aansluiten van de inrichting 
van die uitvoering. 

3. Het Productieoverleg en het Inrichtingsoverleg maken rapportages op 
van de bevindingen die in de overleggen zijn besproken. 

4. De vorm en inhoud van de overleggen, alsmede de structuur van de 
rapportages is vastgelegd in de SA. 

5. De rapportages bieden de basis voor een evaluatie van het convenant 
door vertegenwoordigers van directies van partijen in het Bestuurlijk 
overleg. 
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Artikel 5 Wijziging 

1. Partijen kunnen elkaar schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. 
De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen. 

2. Partijen treden in overleg 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 als bijlage aan 
het convenant gehecht. 

4. Over de methodiek voor het wijzigen van de in artikel 2 genoemde 
afsprakendocumenten worden in het desbetreffende document 
afspraken gemaakt. 

Artikel 6 Opzegging 

Beeindiging 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 Afdwingbaarheid 

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar. 

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. Geschilbeslechting geschiedt uitsluitend 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. 

Artikel 9 Gegevensgebruik 

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

2. Partijen zullen de uitgewisseide gegevens niet langer bewaren dan in het 
kader van de uitvoering van wettelijke taken noodzakelijk is. Voor het 
overige voldoen zij aan de eisen gesteld in de Archiefwet 1995 en de 
van toepassing zijnde selectielijsten. 

3. In de TAP worden de bewaar- en vemietigingsvereisten nader 
gespecificeerd met behuip van selectielijsten en ordeningsstructuren. 
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Artikel 10 Beveiliging 

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

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 worden vastgelegd in de TAP. 

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 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. 
Nadere afspraken over onderlinge communicatie in zo'n geval zullen 
worden vastgelegd in de SA en TAP. 

6. Op verzoek van de ieverende partij maakt de afnemende partij 
aannemelijk dat voldaan wordt aan de voorwaarden van 
gegevensbeveiliging, gegevensgebruik en geheimhouding. 

Artikel 11 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 geeigende directie voor voorlichting en 
communicatie van het betreffende Ministerie. 

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

5. 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. 
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6. Bij constatering van fouten zetten partijen zich maximaal in om deze te 
herstellen en de correcte gegevens uit to wisselen. Een en ander 
conform de normen die daarvoor worden gehanteerd in de SA en/of 
TAP. 

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 oplossing van de 
verstoring. Wijze van communicatie is vastgelegd in de SA en/of TAP. 

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. 

11.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 stelt. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en Iooptijd 

Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening 
door beide partijen, of zodra de betreffende wet- of regelgeving van kracht 
is 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. 

Artikel 13 Bijlage(n) 

1. Toekomstige bijlage(n) die onder de werking van dit convenant gaan 
vallen maken vanaf het moment van inwerkingtreding van de bijiage 
eveneens integraal onderdeel uit van dit convenant. In de bijlage(n) 
wordt de verwijzing naar dit convenant opgenomen. 

2. Aanpassing van bijiagen kan plaatsvinden met wederzijds goedvinden 
van partijen binnen de in artikel 4 genoemde structuur en vergt geen 
nieuwe vaststelling van het convenant. 

Artikel 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, een rechterlijke uitspraak of dit convenant. 
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Artikel 15 Toepasselijk recht 

Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Àrtikel 16 Publicatie 

De Belastingdienst publiceert dit convenant op de internetsite 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. 

Ondertekening 

Overeengekomen en in drievoud ondertekend: 

Belastingdienst, 

s Leijtens, 
cteur-GeneraaJ Belastingdienst 

CAK, 

Eva Heijblom 
directeur Klantcontacten 

Gegevens organisatie 

CAK 

Gegevens organisatie 

Belastingdienst/Centrale Administratie 

Postbus 1254 1 7301 BM Apeldoorn Postbus 84015 1 2508 AA Den Haag 

T 0800-0227065 T 088 711 4000 
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