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De ondergetekenden:
A.
De Minister van Financiën, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan en als rechtsgeldig
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, gezeteld te 's-Gravenhage,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door P.W.A. Veld, Directeur-generaal Belastingdienst,
hierna te noemen: "de Belastingdienst";
en
B.
De Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland, handelend onder de naam Kamer
van Koophandel Nederland, gezeteld te 's-Gravenhage ;
rechtsgeldig vertegenwoordigd door F. van Steenis, algemeen directeur,
hierna te noemen: "KvK";

beide afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk te noemen: "Partij" dan wel "Partijen";

Overwegen tot een intensivering van de samenwerking mede op grond van:
De Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;
De Handelsregisterwet 2007;
De nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden op 1 juli 2008. Daarmee zijn álle ondernemingen en
rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel. De KvK voert de wet uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.
Het gegeven dat het Handelsregister de basisregistratie is van ondernemingen en rechtspersonen in
Nederland voor het bedrijfsleven en voor alle overheden.
Het gegeven dat het Handelsregister als basisregistratie behoort tot het stelsel van basisregistraties van
de Nederlandse overheid dat als één samenhangend geheel gaat opereren en waarvan het
voornaamste doel is: administratieve lastenverlichting. Burgers en ondernemers hoeven namelijk straks
hun gegevens nog maar één keer te verschaffen; alle overheidsinstanties moeten dan verplicht gebruik
maken van de authentieke gegevens.
De aankondiging van het kabinet Balkenende IV dat in 2011 de regeldruk en de reductie van
administratieve lasten voor Bedrijven ( en Burgers) merkbaar moet zijn afgenomen.
De wens dat de startende ondernemer (bij een eenmanszaak, VOF, CV of maatschap) bij het loket van
de Kamer van Koophandel terecht kan voor de gemeenschappelijke inschrijving in het Handelsregister
en de aanmelding bij de Belastingdienst.
De uitgifte RSIN door de Kamer van Koophandel aan rechtspersonen en samenwerkingsverbanden op
grond van art. 10 en art. 12 Handelsregisterwet en art. 35a Handelsregisterbesluit, waartoe gebruik
gemaakt wordt van het zogenaamde fi-nummer.
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Het volgende is overeengekomen:
1. Op grond van diverse wettelijke bepalingen gaan Partijen bij het inschrijven van een onderneming of
rechtspersoon in het Handelsregister intensiever samenwerken;
2.

Het loket bij (elke vestiging van) de Kamer van Koophandel waar de start van een onderneming of
rechtspersoon én de rechtsvorm wordt gemeld en waar vrijwel álle ondernemingen en rechtspersonen in
Nederland wettelijk verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel wordt ook gebruikt om gegevens voor de aanmelding en, voor de doelgroep van de
gemeenschappelijke inschrijving, registratie van de onderneming bij de Belastingdienst;

3.

De overeengekomen samenwerking mag geen beperking betekenen van de wettelijke
rechtsbescherming van derden, in het bijzonder de geheimhoudingsplicht en de privacybescherming die
de Belastingdienst moet naleven;

4.

De KvK verstrekt voor alle nieuw ingeschreven rechtspersonen in het Handelsregister een RSIN, het
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Dit RSIN wordt samen met andere
relevante (inschrijvings)gegevens, zoals beschreven in A (afsprakendocument/SNO) bij dit convenant,
doorgeleid naar de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt het RSIN als fi-nummer;

5.

Het landelijke beheer (uitgifte RSIN) wordt een taak van de KvK. De reeds door de Belastingdienst
uitgegeven fi-nummers blijven als RSIN in het nHR bestaan. De Belastingdienst blijft nog wel fi-nummers
toekennen aan iedereen die niet ingeschreven hoeft te worden in het Handelsregister. Dit fi-nummer
wordt dan in HR-termen beschouwd als een Belastingdienst lokaal nummer, geheel binnen een eigen
range en buiten de range nummers die wordt gebruikt voor het RSIN. Wanneer een dergelijke persoon
alsnog inschrijfplichtig wordt, wordt het door de Belastingdienst uitgegeven fi-nummer als RSIN
overgenomen in het Handelsregister;

6. Over het (toekomstig) gebruik en eventuele wijzigingen in het gebruik van het fi-nummer voor de uitgifte
van het RSIN worden door de KvK en Belastingdienst nog nadere afspraken gemaakt;
7. Persoonsgegevens uit de GBA worden door de KvK gebruikt bij de registratie in het Handelsregister;
8.

De Belastingdienst is op basis van de afspraken over de risicoregels verantwoordelijk voor de correcte
aanlevering van het (presentie)bestand met fi-nummers. De risicoregels zijn opgesteld om de kans op
uitgifte van dubbele nummers te beperken;

9.

De KvK is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de vastgestelde risicoregels inclusief het
overeengekomen gebruik van het presentiebestand

10. Dit onderhavige convenant beoogt de afspraken tussen Partijen vast te leggen over:
• de uitgifte RSIN door de KvK;
• de gemeenschappelijke inschrijving
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ARTIKEL 1 Beg rippen
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, hebben de begrippen die in dit convenant in het kader van de
gegevensuitwisseling tussen de Partijen worden gehanteerd de betekenis, welke daaraan in de wet- en
regelgeving die door de KvK wordt uitgevoerd, dan wel in de belastingwetgeving, wordt gegeven.
In dit convenant worden verder de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze
begrippen wordt verstaan:
1.

A-nummer: het administratienummer als bedoeld in artikel 50 van de Wet Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens

2.

Fiscaal nummer (ook wel aangeduid als fi-nummer) is een nummer dat, door de Belastingdienst is
toegekend aan de niet-natuurlijke persoon

3.

RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

4.

KvK: Kamer van Koophandel

5.

SNO: Serviceniveau overeenkomst

6.

Gemnet: Transportnetwerk voor toegang tot GBA-netwerk

7.

GBA: Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

8.

13vR; Beheer van Relaties van de Belastingdienst

9.

Wbp: Wet Bescherming Persoonsgegevens

10.

Wabb: Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

11.

Niet-natuurlijke persoon: een samenwerkingsverband of rechtspersoon

12.

Presentiebestand: Bestand met de fi-nummers van alle actieve niet-natuurlijke personen die in het
Belastingdienstsysteem BVR voorkomen en geen KvK-nummer hebben.

ARTIKEL 2 Voorwerp van het convenant
1.

2.

Met het onderhavige convenant leggen Partijen de globale condities vast strekkende tot het realiseren
van:
a.

de gemeenschappelijke inschrijving

b.

de uitgifte RSIN door de KvK

Met de gemeenschappelijke inschrijving wordt in dit verband bedoeld dat bij het inschrijven van een
(te starten) onderneming of rechtspersoon door de K yK ook aanmelding bij de Belastingdienst wordt
uitgevoerd en, op verzoek van de klant, bij eenmanszaken, VOF's, CV's en maatschappen tevens de
gegevens voor registratie bij de Belastingdienst worden uitgevoerd. Bij inschrijving door de KvK wordt
het RSIN (uitgezonderd eenmanszaken) en KvK-nummer toegekend.
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Ten behoeve van de administratie van de Belastingdienst wordt op verzoek van de klant voor
eenmanszaken, VOF's, cv's en maatschappen:
a.

Het BTW- identificatienummer verstrekt (alleen voor eenmanszaken):

b.

Een voorlopige indeling gemaakt in Ondernemer (winstgenieter) of Particulier (niet-winstgenieter);

c.

Een voorlopige indeling uitgevoerd voor de sectorcode werknemersverzekeringen;

d.

Het door de klant (startende ondernemer of rechtspersoon) ingevulde VAR-formulier
(= Verklaring Arbeidsrelatie) ingenomen en doorgestuurd naar de Belastingdienst

De Belastingdienst is voor deze onderdelen van de gemeenschappelijke inschrijving de
opdrachtgever. De KvK verricht vorengenoemde werkzaamheden als opdrachtnemer van de
Belastingdienst.
Uitgangspunt is om een startende ondernemedniet-natuudijk persoon zo veel mogelijk te faciliteren
door een loket te bieden voor deze verplichte handelingen.
3.

De KvK is samen met de Belastingdienst verantwoordelijk voor het ontwerpen, realiseren,
implementeren en uitvoeren van het proces gemeenschappelijke inschrijving en uitgifte RSIN.

4.

De Belastingdienst en de KvK hebben daarnaast de verantwoordelijkheid hun eigen (deel)processen
te (her)ontwerpen, te realiseren, te implementeren en uit te voeren.

5.

De Belastingdienst zal op basis van de vastgestelde risicoregels aan de KvK presentiebestanden
aanleveren met de fi-nummers van alle actieve niet-natuurlijke personen die in het Belastingdienstsysteem BVR voorkomen en die geen KvK-nummer hebben. De Belastingdienst levert dit bestand aan
de KvK om zoveel mogelijk te voorkomen dat aan rechtspersonen en samenwerkingsverbanden meer
dan 1 nummer wordt toegekend.

ARTIKEL 3 Berichtenverkeer
1.

Partijen maken voor de berichtenuitwisseling gebruik van de diensten van een dienstverlenende
(overheids)organisatie.

2.

Partijen sluiten daartoe ieder voor zich een overeenkomst met de dienstverlenende
(overheids)organisatie.

3.

Partijen voorzien ieder voor zich in de apparatuur, programmatuur en faciliteiten, vereist voor het op
doelmatige wijze verzenden, ontvangen, loggen en bewaren van de berichten.

ARTIKEL 4 Status bijlage(n)
1. Partijen zullen een afsprakendocument (Service niveau overeenkomst hierna: SNO) opstellen. in het
afsprakendocument dat als bijlage A bij dit convenant is toegevoegd, zijn de door de Partijen gewenste
praktische afspraken met betrekking tot de gegevensuitwisseling nader vastgelegd. in het document
worden ook afspraken opgenomen over de behandeling van zogenaamde duurzame verschillen in de
registraties van de KvK en de Belastingdienst die kunnen ontstaan door verschillen in de wet- en
regelgeving die partijen uitvoeren.
2. Het afsprakendocument is een onderdeel van dit convenant. Van het afsprakendocument kunnen in
overleg tussen partijen nieuwe versies worden opgesteld. Een nieuwe versie van het afsprakendocument wordt van kracht nadat beide partijen zich hiermee schriftelijk akkoord hebben verklaard.
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3. In het afsprakendocument zijn in ieder geval ten aanzien van de volgende aspecten afspraken
vastgelegd:
a. technische aspecten van de gegevensuitwisseling, waaronder: welke data, hoe beveiligd, via welke
verbindingen;
b. procedure van de gegevensuitwisseling: ontvangstbevestiging, check op compleetheid;
c. probleemafhandeling, storingen, (benodigde) aanpassingen aan de omgeving van één der partijen;
d. lijst met contactpersonen.

ARTIKEL 5 Inwerkingtreding, looptijd en evaluatie
1. Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op de datum dat de KvK het
RSIN gaat uitgeven.
2.

De gemeenschappelijke inschrijving is reeds in werking getreden.

3.

Dit convenant is een uitbreiding van het reeds bestaande convenant tussen de Belastingdienst en KvK
voor de gemeenschappelijke inschrijving, getekend op 1 maart 2007 en vervangt dat convenant.

4.

In het laatste kwartaal van elk jaar vindt door Partijen een evaluatie plaats van de uitvoering, de werking
en de resultaten van dit convenant en wordt bezien of wijzigingen hierin dienen te worden aangebracht.

5.

Met inachtneming van wet- en regelgeving kan met een doorlooptijd van 12 maanden, dit convenant
worden beëindigd.

ARTIKEL 6 Gegevens ten behoeve van de Landkaart
In het afsprakendocument/SNO wordt waar nodig aangegeven of sprake zal zijn van vermelding van deze
gegevens ingevolge artikel 18 van de Wabb.

ARTIKEL 7 Gegevensgebruik, -uitwisseling en -beveiliging
1. De uitgewisselde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van de publiekrechtelijke
taken van partijen.
2.

De gegevens worden uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Gegevens worden
niet overgedragen of ter beschikking gesteld aan andere derden dan in de Wabb genoemd en zijn niet
eerder raadpleegbaar door die derden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij die
de gegevens heeft geleverd. Hiervan is uitgezonderd informatieoverdracht waartoe in wetten
verplichtingen zijn opgenomen.

3.

Partijen zullen de uitgewisselde gegevens niet langer bewaren dan in het kader van de uitvoering van
wettelijke taken strikt noodzakelijk is en voor het overige voldoen aan de eisen gesteld in de Wbp.

4.

Partijen zullen de risico's ten aanzien van integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de
gegevens en van gegevensverwerkende processen alsmede risico's ten aanzien van de technische
infrastructuur beheersen door middel van het voeren van een informatie beveiligingsbeleid. Partijen
effectueren dit informatie beveiligingsbeleid door middel van een set van standaardrichtlijnen en daarbij
passende maatregelen.
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ARTIKEL 8 Geheimhouding
1. Partijen verplichten zich jegens elkaar om alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen
om de uitgewisselde gegevens vertrouwelijk en met de gepaste geheimhouding te behandelen.
2.

Functionarissen die kennis kunnen nemen van de uitgewisselde gegevens of die deelnemen aan
gezamenlijk ingestelde onderzoeken of acties zijn uitsluitend werkzaam ter vervulling van de
publiekrechtelijke taken van de betrokken instellingen respectievelijke organen. Partijen dragen er zorg
voor dat bedoelde functionarissen informatie over een persoon of zaken van personen of lichamen niet
verder bekend maken dan noodzakelijk is ter uitvoering van de publiekrechtelijke taken van de
instellingen.

ARTIKEL 9 Het afhandelen van eventuele claims/aanspraken.
De partij die Guridisch) verantwoordelijk is, is tevens verantwoordelijk voor de afhandeling van deze claim.
De andere partij zal op eerste verzoek alle gegevens aardeveren die nodig zijn voor een vlotte, zorgvuldige
en correcte afdoening door de aangesproken partij.

ARTIKEL 10 Periodiek overleg, contactpersonen
1. Beide partijen zullen contactpersonen aanwijzen, die de contacten over de wijze van uitvoering van dit
convenant zullen onderhouden. De namen en gegevens van deze contactpersonen zijn vermeld in
bijlage A. Tenzij door de ene partij uitdrukkelijk schriftelijk aan de andere partij van het tegendeel
mededeling wordt gedaan, zijn deze contactpersonen bevoegd de partij die hen heeft aangewezen in het
kader van de uitvoering van dit Convenant te vertegenwoordigen.
2.

Partijen voeren minimaal éénmaal per jaar overleg over de gegevensuitwisseling en de voortzetting
en/of wijziging van dit convenant en het technisch afsprakendocument (SNO). Van dit overleg wordt een
verslag gemaakt dat na goedkeuring door beide partijen wordt ondertekend.

3.

Het overleg heeft de volgende taken:
a. het ten minste jaarlijks evalueren of de doelen in dit convenant zijn gehaald;
b. het bespreken van onder meer planningen, ontwerpen, nieuwe ontwikkelingen, escalaties en/of
afwijkingen in het kader van de gemeenschappelijke inschrijving en/of uitgifte RSIN.

ARTIKEL 11 Vergoeding
In onderling overleg kan door partijen een vergoeding worden vastgesteld voor de werkzaamheden die door
partijen worden verricht.

ARTIKEL 12 Informatieplicht en bekendmaking
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 terstond
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mededeling doen aan de andere Partij en hem van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Beide Partijen
zijn gehouden al het mogelijke te doen om schade te voorkomen c.q. te beperken.
De samenwerking tussen partijen in het kader van de uitgifte ASIN zal binnen 1 O werkdagen na
ondertekening worden bekendgemaakt door publicatie op www.belastingdienst.nl/convenanten en een door
Partijen nader te bepalen wijze.

ARTIKEL 13 Geschillenregeling
Voor geschillen, verband houdend met de uitleg of uitvoering van dit convenant, geldt dat Partijen zich zullen
inspannen om een zodanig geschil in onderling overleg op te lossen. Indien Partijen niet in gemeenzaam
overleg tot een oplossing van een geschil kunnen raken, zal het geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de rechtsgeldige vertegenwoordigers van beide Partijen. Indien zij niet tot overeenstemming komen wordt
het geschil voor een bindende uitspraak voorgelegd aan de Secretaris Generaal van het Ministerie van
Algemene Zaken. Een geschil is aanwezig indien één van de partijen dit gemotiveerd in een aangetekend
schrijven aan de andere partij heeft kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 14 Overige bepalingen
Wijzigingen van dit convenant zijn slechts geldig tussen partijen indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en in tweevoud onderteke tl.
De Belastingdienst,

De Kam

van Koophandel

Directeur-generaal Belastingdienst,

P.W.A.

F. van Steenis
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