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Convenant gegevensuitwisseling tussen IB en de Belastingdienst I 1 september 2018 

Partijen: 

De Staatssecretaris van Financien, handelend in de hoedanigheid van 
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, 
vertegenwoordigd door G. van Cauter RA, plaatsvervangend directeur van 
Belastingdienst/Centrale Administratieve Processen, hierna te noemen: 
Belastingdienst 

en 

Stichting Inlichtingenbureau, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de heer drs. P.A. Jansz, directeur, hierna te noemen: Inlichtingenbureau 

hierna gezamenlijk te noemen: partijen, 

Overwegen het volgende, 

• Burgemeester en wethouders van een gemeente (verder gemeente) 
zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet, de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en 
hieruit voortvloeiende verplichtingen op grond van de 
Invorderingswet 1990; 

• Waterschappen zijn (mede) belast met de uitvoering van het 
onderdeel kwijtschelding van waterschapsbelastingen op grond van 
de Waterschapswet en hieruit voortvloeiende verplichtingen op grond 
van de Invorderingswet 1990; 

• Op grond van art. 64 Participatiewet, art. 45 IOAW, art. 45 IOAZ en 
art. 231 lid 2 onderdeel c Gemeentewet juncto art. 7 Besluit 
gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing, art. 123 lid 3 
Waterschapswet juncto art. 6:17 Waterschapsbesluit, is de 
Belastingdienst verplicht om kosteloos opgaven en inlichtingen te 
verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze  
wetten; 

• De Belastingdienst beschikt vanwege zijn publiekrechtelijke functie, 
over inkomens- en vermogens- en toeslaggegevens van de burger 
en kan gegevens vorderen van derden voor het heffen en innen van 
rijksbelastingen en premies en de toekenning van 
inkomensafhankelijke regelingen gegevens van derden. 

• De wettelijke grondsiag voor gegevensuitwisseling voor de 
Belastingdienst is gebaseerd op art. 55 Awr respectievelijk art. 67 lid 
2a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en art. 38 - 39 Algemene 
Wet Inkomensafhankelijke regelingen. 

• Het opvragen door de gemeenten van opgaven en inlichtingen en het 
verstrekken daarvan door Belastingdienst uit 
doelmatigheidsoverwegingen geschiedt door tussenkomst van het 

Pagina 2 van 9 



Convenant gegevensuitwisseling tussen 18 en de Belastingdienst I 1 september 2018 

Inlichtingenbureau als wettelijk verwerker; 

• De bevoegdheid van het Inlichtingenbureau om namens de gemeente 
gegevens op to vragen, is nader uitgewerkt in artikel 64 lid 2 van de 
Participatiewet, in de SUWI-regelgeving, met name in artikel 6.6 van 
de Regeling SUWI en het daarop gebaseerde door de minister 
vastgestelde overzicht van Verwerkingsactiviteiten 
Participatiewet/SUWI Bijlage XVI bij de Regeling SUWI) aismede art. 
6.17 Waterschapsbeslu it; 

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

Pagina 3 van 9 



Convenant gegevensuitwisseling tussen IB en de Belastingdienst 1 september 2018 

Spreken het volgende af, 

Artikel 1. Definities 

In dit conversant (en de daarbij behorende bijiagen) wordt verstaan onder: 

Belastingdienst; alle dienstonderdelen van de (Rijks)belastingdienst, zoals 
omschreven in de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, die zijn belast 
met de heffing en invordering van rijksbelastingen en met andere bij of 
krachtens de wet opgedragen taken waaronder de inkomensafhankelijke 
regelingen. 

Inlichtingenbureau; een stichting met een publiekrechtelijke taak, 
opgericht in 2001 in opdracht van de overheid. Het Inlichtingenbureau is als 
informatieknooppunt voor gemeenten actief op het gebied van 
informatiedistributie met diensten en producten gericht op de gebieden 
Werk & Inkomen, Onderwijs, Belastingen en WMO en Jeugdzorg. 

Verantwoordelijke ministers: de Belastingdienst valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Minister van Financien. Het Inlichtingenbureau 
valt als organisatie onder de verantwoordelijkheid van de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als wettelijk verwerker worden tevens 
taken ondersteund die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Minister 
van Binnenlandse zaken (Gemeenten) en de verantwoordelijkheid van de 
Minister van Infrastructuur en Milieu (Waterschappen). 

Serviceafspraken (SA): het document waarin de door de partijen 
gewenste praktische afspraken over de gegevensuitwisseling en 
samenwerking nader zijn vastgelegd. Dit omvat ook het escalatiemodel. 

Technische Afspraken en Procedures (TAP): het document waarin de 
voor de uitwisseling noodzakelijke technische en gedetailleerde 
beschrijvingen zijn gespecificeerd. Ook procedurebeschrijvingen worden 
hierin opgenomen. 

Artikel 2. Doel 

1. De Belastingdienst is belast met de heffing en invordering van 
rijksbelastingen, de rechten bij invoer, de rechten bij uitvoer, acciijnzen, 
de uitvoering van de basisregistratie inkomen en het toekennen, 
uitbetalen en terugvorderen van Toeslagen zoals bedoeld in art. 3, 
tweede tot en met het vijfde lid, en art. 3a, Uitvoeringsregeling 
Belastingdienst 2003. De FIOD is verantwoordelijk voor de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in deze processen. 

2. Stichting Inlichtingenbureau is sinds 2001 in opdracht van de overheid 
als wettelijk verwerker actief in informatiedistributie. Met haar diensten 
en producten, gericht op de gebieden Werk & Inkomen, Onderwijs, 
Belastingen en Wmo & Jeugdzorg, kunnen gemeenten en waterschappen 
efficienter werken. 
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3. Ten behoeve van de optimale uitvoering van deze (wettelijk) 
opgedragen taken maken partijen afspraken om samen te werken en 
gegevens uit te wisselen.Deze afspraken passen binnen de daarvoor 
geldende wettelijke kaders en houden rekening met de wettelijke 
rechtsbescherming van derden, in het bijzonder de 
geheimhoudingsplicht en de privacybescherming (doelbinding, 
proportionaliteit, subsidiariteit en registratie gebruik BSN). 

Artikel 3. Afspraken, taken en verantwoordelijkheden 

1. Het Inlichtingenbureau draagt als wettelijk verwerker namens 
Nederlandse gemeenten en waterschappen zorg voor berichtenverkeer 
ten aanzien van subject gebonden informatie tussen de Belastingdienst 
en Nederlandse gemeenten en Waterschappen. 

2. De aan gemeenten ter beschikking gestelde informatie wordt gebruikt 
voor de uitvoering van de wettelijke taken ten aanzien van 
gemeentelijke uitkeringen en heffingen. 

3. De aan waterschappen ter beschikkingen gestelde informatie wordt 
gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke taken ten aanzien van 
waterschapslasten. 

4. De aan de Belastingdienst en Belastingdienst/Toeslagen geleverde 
gegevens worden door Belastingdienst/Toeslagen voor de (beoordeling 
van de) toekenning van inkomensafhankelijke regelingen en door de 
Belastingdienst gebruikt voor de beoordeling van een juiste heffing en 
inning van (rijks)belastingen. 

5. Partijen stellen Service-afspraken (SA) en Technische-afspraken en 
procedures (TAP) op. 

Artikel 4. Gegevensuitwisseling 

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

2. De uitgewisselde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel 
waarvoor zij zijn verstrekt zoals beschreven in de inleidende bepalingen 
van dit convenant_ 

3. Het doorleveren of overdragen, dan wel ter beschikking stellen van de 
uitgewisselde gegevens aan andere (externe) partijen mag en kan 
alleen plaatsvinden als daarvoor een rechtmatige titel aanwezig is en 
(vooraf) door de leverende partij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming 
is gegeven. 

4. Partijen zullen de uitgewisselde gegevens niet !anger 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. 

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

6. 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. 

Pagina 5 van 9 



Convenant gegevensuitwisseling tussen 16 en de Belastingdienst I 1 september 2018 

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

8. 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. 

9. 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 Service 
Afspraken en/of Technische Afspraken en Procedures. 

Artikel 5. Beveiliging 

1. Partijen verplichten zich jegens elkaar om alle noodzakelijk te nemen 
voorzorgsmaatregelen te treffen om 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. 

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 verplicht te handelen conform de vigerende 
privacywetgeving en de daarmee samenhangende geldende procedures 
en afspraken in geval van een inbreuk op de beveiliging in verband met 
persoonsgegevens, die Ieidt tot de aanzienlijke kans op ernstige 
nadelige gevolgen dan wel er ernstige nadelige gevolgen zijn voor de 
bescherming van persoonsgegevens. Het Inlichtingenbureau treedt in 
een dergelijke situatie op als (wettelijk) verwerker namens de 
verwerkingsverantwoordelijke gemeenten, waterschappen en het 
ministerie van SZW. 

6. Nadere afspraken over onderlinge communicatie in geval van een 
dergelijke inbreuk zullen worden vastgelegd in de SA en TAP. 

Artikel 6. Financiele verplichtingen 

1. Partijen komen overeen dat de kosten en de benodigde inzet van 
mensen en middelen ter inrichting en uitvoering van dit convenant 

Pagina 6 van 9 



Convenant gegevensultwisseling tussen IB en de Belastingdienst I 1 september 2018 

gezamenlijk worden gedragen waarbij elke de partij de kosten draagt 
die verbonden zijn aan zijn eigen proces. 

2. Partijen voorzien ieder voor eigen rekening in apparatuur, 
programmatuur en faciliteiten vereist voor het op doelmatige wijze 
verwerken van de uitgewisselde gegevens. 

Artikel 7. Voorlichting en media 

1. Indien een der partijen een verzoek ontvangt in het kader van de Wet 
openbaarheid van bestuur dat mede betrekking heeft op informatie 
verkregen van de andere partij vindt afdoening van dat verzoek, voor 
zover betrekking hebbend op die informatie, plaats in overeenstemming 
met die andere partij. 

2. Indien een der partijen voorlichting geeft en/of contacten met de media 
onderhoudt over onderwerpen die verband houden met hetgeen door 
middel van dit convenant beoogd wordt te regelen, vindt afstemming 
plaats tussen de partijen. 

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. 

Artikel 8. Evaluatie 

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

Artikel 9. Wijziging 

1. Elke partij kan de andere partij 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 
daartoe aan de andere partij(en) schriftelijk heeft meegedeeld. 

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

Artikel 10. Escalatie en geschilbeslechting 

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 ten minste den partij hier 

schriftelijk over bericht. 

Artikel 11. Opzegging 

Beeindiging van het convenant is mogelijk, met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden, indien een van de partijen haar voornemen 
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daartoe schriftelijk meedeelt aan de andere partij onder opgaaf van de 
redenen van haar wens tot beeindiging. 

Artike112. Afdwingbaarheid 

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar. 

Artikel 13. Inwerkingtreding en Iooptijd 

Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening 
door alle partijen. Dit convenant wordt aangegaan voor een Iooptijd van vijf 
jaren. 

Artike114. Bijlage(n) 

De volgende bij dit convenant behorende bijlagen maken integraal 
onderdeel uit van dit convenant: SA en TAP. 

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

Artike115. Geheimhouding 

Partijen verbinden zich om de in het kader van (de uitvoering van) deze 
overeenkomst uitgewisselde en dan wel uit te wisselen niet-
geanonimiseerde gegevens 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. 

Artikel 16. Toepasselijk recht 

Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artike117. Publicatie 

De tekst van het convenant wordt gepubliceerd op de website van de 
Belastingdienst. 
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Opdrachtgevers en ondertekening 

Ondertekening 

Overeengekomen en in tweevoud ondertekend: 

Belastingdienst 	 Stichting Inlichtingenbureau 
Centrale Administratieve Processen, 

Plaatsvervangend directeur 	Directeur 
G.R. Van Cauter RA, 	 drs. P.A. Jansz 

Plaats: Apeldoorn 	 Plaats: Utrecht 
Datum september 2018 
	

Datum: september 2018 

Gegevens organisatie 	 Gegevens organisatie 
Belastingdienst/CAP 
	

Stichting Inlichtingenbureau 
Postbus 1254 17301 BM Apeldoorn 	Postbus 19247 3511 BT Utrecht 

T 0800 - 0227065 
	

T (045) 570 60 00 
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