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Convenant Belastingdienst en Raden voor Reehtsbijstand

Partij en

De Raden voor Rechtsbijstand, te dezen vertegenwoordigd door de heer mr, PJ.M. van den
Biggelaar (verder te noemen: de Raad),

en

De Belastingdienst, te dezen vertegenwoordigd door de beer drs. T.W.M. Poolen, lid
managementteam Belastingdienst (verder te noemen: de Belastingdienst);

In aanmerking nemende:
Dat de Raad verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet op de rechtsbij stand en uit
hoofde van die taak dient te beschikken over gegevens betreffende bet fiscale inkomen en
vermogen van diegenen die bij de raad een aanvraag indienen voor gesubsidieerde
rechtsbij stand dan wel anderszins een beroep doen op de voorzieningen krachtens die wet.
Dat de Belastingdienst uit hoofde van dezelfde wet verantwoordelijk is voor het verstrekken
van bedoelde gegevens aan de Rand.
Dat per 1 april 2006 een wijziging in de Wet op de rechtsbij stand in werking is getreden,
waarbij in de wet aansluiting wordt gezocht met het fiscale begrippenkader van de Wet op de
inkomstenbelasting 2001. Dat partijen vanaf het moment van inwerkingtreding van deze
wetswijziging het transport van de gegevens willen laten verlopen via het Routerings Instituut
(inter) Nationale Informatiestromen.

Verkiaren met het oog op de gezamenlijke verantwoordelijkheid en met het oog op de
belangen van diegenen die een beroep doen op de voorzieningen krachtens de Wet op de
rechtsbijstand, het volgende te zijn overeengekomen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In dit convenant wordt verstaan onder:

a. Verzarnelinkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 2.18 van de Wet op de
inkomstenbelasting 2001;

b. Belastbaar loon: het loon als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964;
c. Vermogen: het gemiddelde van de rendementsgrondslagen, bedoeld in artikel 5.2. van de

Wet op de inkomstenbelasting 2001, voor zover het gemiddelde meer bedraagt dan het
heffingvrij vermogen;

d. PeiUaar: het kalenderjaar waarover de Belastingdienst op verzoek aan de Rand gegevens
verstrekt. In beginsel is dit het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar
waarin een aanvraag wordt ingediend voor gesubsidieerde rechtsbij stand dan wel
anderszins een beroep wordt gedaan op de voorzieningen krachtens de Wet op de
rechtsbij stand. Is om peiljaarverlegging op grond van artikel 34c Wet op de rechtsbij stand
verzocht, dan kan het peiljaar dat in het vraagbericht is opgenomen een ander jaar
betreffen;





e. Rinis: Routeringslnstituut voor (inter)Nationale Informatiestromen, gevestigd en kantoor
houdende te Amstelveen;

/ Werkdag: een kalenderdag, niet vallend in bet weekeinde en niet zijnde een algemeen
erkende feestdag;

g. Jaagberichr: het verzoek ingediend door de Raad om op individueel niveau inkomens
en vermogensgegevens te verstrekken:

Hoofdstuk 2 De nitwisseling 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 RTNIS;

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 de Raad zullen een afsprakendocument opstellen en wederzijds
accorderen. In het afsprakendocument zullen de door de Belastingdienst en de Raad
gewenste praktische afspraken met betrekking tot de gegevensuitwisseling worden
vastgelegd.

2. Het afsprakendocument vomit een onderdeel van deze overeenkomst. Van het
afsprakendocument kunnen in overleg 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;
- gegevens die in vraagberichten opgenomen moeten worden;
- wijze van verstrekken inkomens- en vermogensgegevens;
- responstij den en beschikbaarheid systemen;

procedure probleemathandeling, hersteltijd van storingen;
- lij st met contactpersonen;

Artikel 4 Berichtenuitwisseling

1. De Belastingdienst en de Raad dragen zorg voor een ongestoorde berichtenuitwisseling
gedurende de werkdagen 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. In een
dergelijke situatie zal de partij binnen wiens organisatie de onderbreking zich zal
voordoen, de andere partij daarvan in kennis stellen en wel uiterlijk 7 werkdagen
voorafgaande aan de dag van de onderbreking. 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.

4. De informatieverstrekking en meldingen als bedoeld in de twee voorafgaande leden
verloopt via de aangewezen contactpersonen.

Artikel 5 Beveiliging van berichten/geheimhouding

1. Partijen zullen binnen hun organisatie de noodzakelijke maatregelen nemen om de
berichten te beschermen tegen het risico van ongeautoriseerde aanmaak, inzage, verlies,
wij ziging 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 I 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. De Raad verbindt zich tegenover de Belastingdienst om in het kader van de
gegevensverstrekking uitsluitend gebruik te maken van geverifleerde sofinummers. Een
sofinummer wordt geacht geverifleerd te zijn indien dit nummer is geverifleerd aan de
hand van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens dan wel aan de hand van
de gegevens van de Belastingdienst.

2. Het is de Rand toegestaan in zeer spoedeisende gevallen waarin niet op andere wijze de
beschikking kan worden verkregen over de noodzakelijke gegevens, een niet-geverifleerd
sofinummer in het vraagbericht op te nemen. De Raad is zich bewust van het feit dat bij
gebruik van een niet-geverifleerd sofinuniiner de uitval aanzienlijk groter kan zijn dan bij
het gebruik van een geverifleerd sofinummer.

3. De Belastingdienst voert geen controle uit op het al dan niet aanwezig zijn van een partner
van diegene op wie het vraagbericht betrekking heeft. Indien de Raad de gegevens van de
partner nodig heeft, worden de partnergegevens in het vraagbericht opgenomen.

Artikel 7 Dc inkomensgegevens

1. In de gevallen waarin ann diegene op wie het vraagbericht betrekking heeft een
aangiftebiljet is uitgereikt en een aanslag is vastgesteld, verstrekt de Belastingdienst het
verzamelinkomen van betrokkene over het peiljaar;

2. In de gevallen waarin aan diegene op wie het vraagbericht betrekking heeft een
aangiftebiljet is uitgereikt maar er nog geen aanslag is opgelegd, wordt, indien aanwezig,
het aangegeven verzamelinkomen verstrekt. Om het vastgestelde verzamelinkomen te
ontvangen, zal het vraagbericht op een later moment worden herhaald.

3. 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. Indien
volgens de gegevens van de Belastingdienst geen inkomen is genoten, wordt dat gegeven
verstrekt.





4. Met inachtneming van het in artikel 6 lid 3 bepaalde, is het bepaalde in de vorige leden
ook van toepassing op de partner van diegene waarop het verzoek betrekking heefi,

Artikel 8 De vermogensgegevens

1. In de gevallen waarin aan diegene op wie het vraagbericht betrekking heeft een
aangiftebiljet is uitgereikt en een aanslag is vastgesteld, verstrekt de Belastingdienst het
vermogen over het peiljaar.

2. In de gevallen waarin aan diegene op wie het vraagbericht betrekking heeft een
aangiftebiljet is uitgereikt maar er nog geen aanslag is opgelegd, wordt, indien aanwezig,
het aangegeven vermogen verstrekt. Om het vastgestelde vermogen te ontvangen, zal het
vraagbericht op een later moment worden herhaald.

3. Met inachtneming van het in artikel 6 lid 3 bepaalde, is het bepaalde in de vorige leden
ook van toepassing op de partner van diegene op wie het vraagbericht betrekking heeft.

Artikel 9 Doelbinding verkregen gegevens

De Raad gebruikt de door de Belastingdienst verstrekte gegevens uitsluitend voor de
uitoefening van de bij of krachtens de Wet op de rechtsbij stand aan hem opgedragen taken.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 10 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.

Artikel 11 Geschillenregeling

Geschillen over de uitvoering van dit convenant worden in onderling overleg opgelost.

Artikel 12 Periodiek overleg

1. Over de werking en uitvoering van dit convenant vindt ten minste een keer per
kalenderjaar overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van partijen.

2. Van dit overleg wordt een schrifielijk versiag opgemaakt.

Artikel 13 Wijzigingen

1. Op grond van nieuwe inzichten of gewijzigde omstandigheden kan bet convenant worden
bijgesteld op voorwaarde dat partijen daarover overeenstemming bereiken.

2. Wijzingen van bet convenant die tussen partijen schrifielijk zijn overeengekomen maken
deel uit van het convenant.





Artikel 14 Derden/kettingbeding

1, Dc op hem betrekking hebbende inkomens- en vermogensgegevens die door de
Belastingdienst aan de Raad zijn verstrekt worden door de Raad aan degene die een
beroep doet op de voorzieningen van de Wet op de rechtsbij stand dan wel aan de
gemachtigde die namens zijn client de aanvraag om gesubsidieerde rechtsbij stand indient.
kenbaar gemaakt.

2. Met uitzondering van hetgeen in lid 1 is bepaald, worden gegevens 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 zij n opgenomen.

3. 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 ook bedongen in de
dienstverleningsovereenkomst met die derde partij.

Artikel 15 Publiciteit

Partijen verbinden zich om in publicaties over de uitvoering van de in dit convenant
beschreven wettelijke taken geen uitspraken te doen over de inrichting en wijze van
uitvoering van de interne werkprocessen van de andere partij, dan na voorafgaand overleg.

Artikel 16 Voortdurende verplichtingen

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

Artikel 17 Uitsluiting aansprakelijkheid

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

Artikel 18 Slotbepaling

Dit convenant wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
Indien één der partijen de gegevensuitwisseling op grond van dit convenant wenst te
beeindigen, dient zij dit schriftelijk en onder opgave van redenen mee te delen ann de andere
partij.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,
op l4juni 2006 te Utrecht

De Belastingdienst, De Raden voor de Rechtsbij stand
namens deze, namens deze,

De heer drs. T.W.M. Poolen de heer mr, P.J.M. van den Biggelaar,



t




