
Slagc01
Getypte tekst
AL 1111 - 1Z*1ED



Artikel 3 Risicomeldingen en informatieverstrekking 
a. De Dienst Justfs verstrekt In overeenstemming met het bepaalde in artikel 7, tweede en derde

lld van de wet, gevraagd en ongevraagd rlslcomeldlngen aan de Belastingdienst, als bedoeld In 
artikel 5 van de wet.

b. De Dienst Justls houdt rekening met mogelijke prioriteiten en beleldsdoelstelllngen van de
Belastingdienst.

c. De Dienst Justfs verstrekt op verzoek informatie aan de Belastingdienst, als bedoeld In
artikel 6 van de wet.

Artikel 4 Evaluatleformuller 
a. De Belastingdienst beoordeelt de verkregen rlslcomeldingen op kwaliteit en bruikbaarheid.
b. Voor deze evaluatie maakt de Belastingdienst gebruik van het formulier van bijlage 3.

Artikel 5 Doorverstrekklng gegevens en risicomeldingen 
De Belastingdienst die Ingevolge artikel S van de wet een rlslcomeldlng heeft verkregen, verstrekt 
de gegevens uit deze rlslcomeldlng en/of de rfslcomeldlng zelf uitsluitend door aan derden, die 
Ingevolge de toepasselijke wet· en regelgeving gerechtigd zijn om kennis te nemen van die 
gegevens. Hierover kunnen nadere afspraken worden gemaakt. 

Artikel 6 Flnanclêle aspecten 
Kosten die partijen maken In verband met afspraken, die gemaakt zijn ten behoeve van en 
voortvloeien uit deze samenwerkingsovereenkomst, komen voor eigen rekening. 

Artikel 7 Evaluatie 
a. Evaluatie van deze samenwerkingsovereenkomst vindt Jaarlijks op Initiatief van de Dienst

Justls plaats.
b. Cn zoverre van betekenis voor deze overeenkomst, worden wijzigingen ter besluitvorming

voorgelegd aan de Dienst Justls en de Belastingdienst

Artikel 8 Slotbepaling 
a. Deze samenwerkingsovereenkomst ontslaat de Dienst Justls en de Belastingdienst niet van

hun eigen verantwoordelijkheden die voortvloeien uit wet· en regelgeving of uit de opdracht,
waarmee de organlsat1es/lnstelllngen zijn belast. Afspraken betreffende persvoorlichting en
WOB-verzoeken zijn In bijlage 2 gemaakt. 

b. Wijzigingen van en aanvulllngen op deze samenwerkingsovereenkomst behoeven de
instemming van zowel de Dienst Justis als de Belastingdienst.

c. De overeenkomst treedt in werking met Ingang van de dag na ondertekening van deze
overeenkomst.

Aldus overeengekomen en In meervoud getekend op: l. � "11 t.. 
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