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CONVENANT

TUSSEN

SOCIALE VERZEKERINGSBANK

EN

BELASTINGDIENST

Betreffende het verstrekken van verzekeringsgegevens door de Belastingdienst aan de Sociale

Verzekeri ngsbank in bet kader van de verzekeringspl icht vol ksverzekeringen.
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Ondergetekenden,

De Sociale Verzekeringsbank, rechtspersoon krachtens artikel 3 lid 2 Wet structuur
uitvoeringsorganisaties werk en inkomen, gezeteld te Amstelveen, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer M. Te Beek, directeur Kantoor Centraal SVB, verder te noemen:
de SVB,

en

De Belastingdienst, gezeteld te ‘s-Gravenhage, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.
T.W.M. Poolen, lid van bet managementteam van de Belastingdienst, verder te noemen: de
Belastingdienst,

gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”,

Overwegende,

• dat de heffing en invordering van rijksbelastingen en premie volksverzekeringen is
opgedragen aan de Belastingdienst;

• dat de SVB gegevens administreert en gebruikt voor haar wettelijke taak van bet vaststellen
van de verzekeringsplicht en verzekeringsloopbaan;

• dat de Belastingdienst de situaties waarin er sprake is van een verzekeringsplicht die afwijkt
van de hierna genoemde hoofdregel aan de SVB meldt;

• dat Partijen aangaande deze meldingen en de daaruit voortvloeiende gegevensverstrekking,
onder meer op grond van artikel 54 van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen (Wet Suwi), de afspraken schriftelijk wensen vast te leggen.
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Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Definities

(a) Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, hebben de bij de uitvoering van dit convenant

gehanteerde begrippen de betekenis welke daaraan in de belastingwetgeving, dan we! de

sociale zekerheidswetgeving wordt gegeven.

(b) De hoofdregel:

- (1) NatuurlUke personen die in Nederland wonen zUn in Nederland verplicht

verzekerd voor de volksverzekeringen;

- (2) NatuurlUke personen die buiten Nederland wonen zUn niet in Nederland

verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen.

(c) Verzekeringsplicht: het a! dan niet verplicht verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

(d) Vo!ksverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van de Algemene

Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de A!gemene Kinderbijslagwet.

Artikel 2 Verstrekken van gegevens met betrekking tot de verzekeringsplicht voor de

volksverzekeringen

De Be!astingdienst verstrekt aan de SVB gegevens met betrekking tot de

verzekeringsplicht die hij binnen het kader van de heffing en invordering van

prenieheffing volksverzekeringen heeft verkregen. Deze gegevens betreffen de

verzekeringsplicht van natuur!ijke personen van 15 jaar en ouder, zowel ingezetenen als

niet-i ngezetenen.

De Be!astingdienst me!dt de SVB uitsluitend die situaties waarin hij heeft vastgeste!d dat

er sprake is van een verzekeringsplicht die afwijkt van de hoofdregel.

Het verstrekken van genoemde informatie is in overeenstemming met het bepaalde in

artikel 54 Wet Suwi en, voor zover nodig, in overeenstemming met artikel 67 van de

A!gemene wet inzake rijksbe!astingenjuncto artikel 43c, lid 1, onderdeel m, van de

Uitvoeringsregeling A!gemene wet inzake rijksbelastingen 1994.

Zowel de SVB als de Be!astingdienst zijn autonoom inzake het vaststel!en van de

verzekeringsplicht. Bij een afwijkend standpunt zullen Partijen trachten tot een

eens!uidend standpunt te komen.
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Artikel 3 Opzet van de uitwisseling

De Belastingdienst streeft in dit kader naar een zo volledig mogelijke gegevens

uitwisseling met de SVB.

Ter waarborging van de kwantiteit en kwaliteit van de uit te leveren gegevens, aismede

ter vereenvoudiging van het uitwisselingsproces, zijn Partijen overeengekomen dat de

door de Belastingdienst te verstrekken gegevens digitaal zullen worden aangeleverd.

Artikel 4 Afspraken Document (AD)

De SVB en de Belastingdienst maken voor de uitvoering van het convenant een

afspraken document (AD) op, dat wederzijds wordt geaccordeerd. In het AD zullen de

door de SVB en de Belastingdienst gewenste praktische afspraken met betrekking tot de

beoogde gegevensuitwisseling worden vastgelegd.

Na wederzijdse accordering wordt het AD een integraal onderdeel van dit convenant en

wordt als bijiage aan dit convenant gehecht. Van het AD kunnen in overleg tussen

Partijen nieuwe versies worden opgesteld. Nieuwe versies van het AD worden van kracht

na wederzijdse schriftelijke accordering door Partijen. In bet AD worden in ieder geval

ten aanzien van de volgende aspecten afspraken vastgelegd: frequentie en tijden van

uitwisseling, procedure probleemafliandeling, storingen, procedure wijzigingen, beheer,

Iij st met contactpersonen, en beveiligingsaspecten.

Artikel 5 Berichtenverkeer

Dc uitwisseling vindt plaats via RINIS.

Partijen verplichten zich om bij constatering van fouten in de berichten de andere partij

daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

De SVB en de Belastingdienst benoemen ieder een medewerker als contactpersoon. Dc

namen van de contactpersonen worden vastgelegd in bet AD.

Artikel 6 Wijze van Financiering

De gegevenswisseling als bedoeld in dit convenant is kosteloos voor Partijen.
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Artikel 7 Geheimhoudingsplicht, informatiebeveiliging

(a) Onverminderd de wettelijke bepalingen nemen Partijen strikte vertrouwelijkheid in acht.
(b) Partijen verplichten zich jegens elkander alle redelijkerwijs te nemen voorzorgs

maatregelen te treffen om de ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Ten
aanzien van alle informatie zullen Partijen een strikte geheimhouding in acht nemen.

(c) Derden die in bet kader van de uitvoering van dit convenant worden ingeschakeld,
worden gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals deze is verwoord in artikel 74 van
de Wet Suwi en artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

(d) Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit convenant en daarbij de beschikking
krijgt over gegevens waarvan hij bet vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift
een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor
zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de
uitvoering van deze regeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8 Bescherming persoonsgegevens

(a) Partijen staan ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken
gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens
wettelijke regelingen inzake de bescherming van persoonsgegevens gesteld, in acht zijn
en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven meldingen zijn verricht.

(b) Zowel de SVB als de Belastingdienst zijn verantwoordelijke in de zin van de Wet
Bescherming persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van de
persoonsgegevens in het kader van dit convenant.

(c) Partijen verstrekken elkaar onverwijid schriftelijk alle ter zake gevraagde informatie.
(d) Partijen zullen voor een naar de stand van de techniek adequate bevei]iging van de

persoonsgegevens zorgdragen.

(e) Partijen zullen de verkregen privacy-gevoelige informatie niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is volgens de Archiefwet en bet daarop gebaseerde Basisselectiedocument
Sociale Verzekeringen en voor bet overige voldoen aan de eisen gesteld in de Wet
bescherming persoonsgegevens.
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(f) De uitgewisselde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van de
publiekrechtelijke taken van Partijen en worden uitsluitend aangewend voor het doe!
waarvoor zij zijn verstrekt. Gegevens worden 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 wet en regelgeving verplichtingen zijn opgenomen.

Artikel 9 Looptijd convenant en wijzigingen

(a) Het convenant treedt in werking met ingang van de datum dat het door beide partijen is
ondertekend en loopt door tot de datum waarop het door een der Partijen is opgezegd.

(b) Wijzigingen van dit convenant zijn slechts rechtsgeldig indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen
rechtskracht tenzij ze schriftelijk bevestigd zijn.

(c) lndien zich tijdens de looptijd van het convenant een omstandigheid voordoet van dien
aard dat, indien deze omstandigheid bekend zou zijn geweest bij het sluiten van bet
convenant, een partij dit convenant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in zijn
geheel niet of op een onderdeel respectievelijk onderdelen niet zou hebben gesloten, zijn
Partijen gehouden te goeder trouw naar eisen van redelijkheid en billijkheid mee te
werken aan aanpassing van bet convenant.

(d) Indien een of meer bepalingen van bet convenant ongeldig blijken te zijn, zullen Partijen
in overleg treden teneinde bet convenant zodanig te wijzigen, dat bet geen ongeldige
bepalingen meer bevat en dat bet doe! dat met bet convenant wordt beoogd zoveel
mogelijk in stand wordt gehouden dan we! wordt bereikt.

Artikel 10 Overmacht

Indien sprake is van een situatie van overmacht zal de meest gerede partij daarvan
terstond rnedede!ing doen aan de wederpartij en hem van de ontwikke!ingen van de
overmachtsituatie op de hoogte houden. Beide Partijen zijn gehouden a! het mogelijke te
doen om schade te voorkomen c.q. te beperken.

Artikel 11 Uitsluiting aansprakelijkheid

Partijen sluiten e!ke aansprakelijkheid jegens elkander voor schade op grond van dit
convenant nit.
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Artikel 12 Beëindiging convenant

Elk van de Partijen is gerechtigd bet convenant te beeindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden indien zich een zodanige omstandigheid voordoet dat het
convenant billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen,
Tussentijdse beeindiging van het convenant is mogelijk in geval van overmacht,
waaronder mede wordt begrepen een zodanige wijziging van wet- en regelgeving dat een
verdere voortzetting van het convenant niet kan worden verlangd.
Tussentijdse beeindiging van het convenant is mogelijk indien een der Partijen de
afspraken uit dit convenant niet nakomt en de andere partij daarom bet convenant vil
beëi ndigen.

Beeindiging dient schriftelijk plaats te vinden en in de opzeggingsbrief dient de reden van
opzegging te worden vermeld.

Artikel 13 Voortdurende verplichtingen

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beeindiging van bet
convenant voort te duren, blijven na ontbinding van dit convenant bestaan. Tot deze
verplichtingen behoren onder meer het bepaalde omtrent geheimhouding en
informatiebeveiliging.

Artikel 14 Bijlagen

Dc bijiagen bij dit convenant maken integraal deel uit van bet convenant. Daar waar de
bepalingen in de bijiage afwijken van bepalingen van bet convenant, prevaleren de
bepalingen in bet convenant.

Artikel 15 Geschillen

(a) Partijen streven er naar, om in geval van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van bet onderhavige convenant dan wel van nadere afspraken die daarvan bet gevoig
mochten zijn, in onderling overleg tot overeenstemming te komen.

(b) Indien Partijen er niet in slagen een eventueel geschil onderling op te lossen, zal een
geschillencommissie worden benoemd. De geschillencommissie zal bestaan uit drie
leden: een lid te benoemen door de SVB, een lid te benoemen door de Belastingdienst en
een lid te benoemen door voornoemde leden gezamenlijk. De geschillencommissie wordt
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benoemd voor de duur van de afhandeling door de geschillencommissie van aanhangig 

gemaakte geschillen. De uitspraak van de geschillencommissie is voor Partijen bindend. 

( c) Geschillen in de zin van dit convenant kunnen alleen betrekking hebben op:

1. de wijze waarop het convenant wordt uitgevoerd.

2. de nakoming van hetgeen in het convenant is geregeld.

3. de uitleg van het convenant.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 

Den Haag,.)t;::. .. 

De Belastingdienst 

..... 2010 ') Amstel veen, ... .--.. . .-: ... �( .. :: ...... 20 l 0

Naam: drs. T. W.M. Poolen 

Functie: MT-Belastingdienst 
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Naam; Macy n te Beek

\�. /,,,/ Functie:nirecteur Kantoor Centraal
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