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Convenant 
 

voor de gegevensuitwisseling en de samenwerking tussen  
de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst 

 

Ondergetekenden 

De publiekrechtelijke rechtspersoon en zelfstandig bestuursorgaan Sociale Verzekeringsbank, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. C.H.L.M. van de Louw, lid Raad van bestuur en 
portefeuillehouder Dienstverlening, hierna te noemen: “SVB”’; 

en 

de Rijksbelastingdienst, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw mr. A.C. Cleyndert,   
Algemeen Directeur Belastingdienst/Toeslagen hierna te noemen: “Belastingdienst” 
 
hierna te noemen: partijen,  

overwegende: 

a. dat de SVB belast is met en verantwoordelijk is voor de uitvoering van: 
- de Algemene Ouderdomswet (AOW); 
- de Algemene nabestaandenwet (ANW); 
- de Algemene Kinderbijslagwet (AKW); 
- de verzekeringsvaststelling voor de Wet langdurige zorg (WLZ); 
- de Remigratiewet; 
- de Participatiewet, voor zover het betreffen de algemene bijstand in de vorm van een 

aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) en de bijstand buitenland; 
- andere wetten, regelingen of taken waarvoor SVB als (mede-)uitvoerder is of wordt 

aangewezen, zoals onder andere: 
 de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS); 
 de Regeling tegemoetkoming niet loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en 

asbestose (TNS); 
 de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR); 
 de Trekkingsrechten persoonsgebonden budget op grond van de WLZ, Jeugdwet en Wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015 (Pgb); 
 de Regeling Zorgverzekering (ZVW-Pgb); 
 de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) met betrekking tot ontheffingen wegens 

gemoedsbezwaarden en het op voordracht van de Belastingdienst beoordelen van de schuldig 
nalatigheid om de op aanslag verschuldigde AOW premies te betalen; 

 de door de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (WUVO) 
bestreken wetten; 

 de Wet- en het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU). 

b. dat de SVB daarnaast het Nederlandse verbindingsorgaan is voor de uitvoering van onder meer het 
hoofdstuk gezinsbijslagen uit Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009. In 
dat kader geeft de SVB uitvoering aan de regels ter voorkoming van samenloop van Nederlandse 
wettelijke gezinsbijslagen (zoals kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag) met 
wettelijke gezinsbijslagen uit andere EU-/EER-lidstaten of volkenrechtelijke organisaties zoals 
bedoeld in artikel 2a van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 
(AWIR, Stb. 2005, 431). Tevens is de SVB verbindingsorgaan voor de uitvoering van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 en bovendien het bevoegde orgaan voor de 
vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving in het kader van deze verordeningen. 

c. dat de Belastingdienst verantwoordelijk is voor de heffing en invordering van rijksbelastingen en 
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premies volksverzekeringen in verband waarmee onder meer de SVB op grond van art. 55 
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) gehouden en op grond van artikel 124 van de WFSV 
bevoegd is kosteloos opgaven, gegevens en inlichtingen te verstrekken die ter uitvoering van de 
belastingwet bedoeld in artikel 2, lid 1 onder a van de AWR worden gevraagd door de inspecteur in 
de zin van de AWR of die van belang zijn voor de uitvoering van de WFSV voor zover het betreft de 
financiering van de sociale verzekeringen; 

d. dat de Belastingdienst/Toeslagen als onderdeel van de Belastingdienst op grond van artikel 11, 
tweede lid, van de AWIR belast is met het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van 
tegemoetkomingen bedoeld in artikel 2 , lid 1 onder h van de AWIR (zoals inkomensafhankelijke 
zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget), ten behoeve waarvan de SVB 
op grond van artikel 34, derde lid onder b van de Wet SUWI taken verricht in verband met de 
verwerking van uit het buitenland afkomstig gegevens en in verband waarmee de SVB op grond 
van artikel 38, eerste lid, van de AWIR gehouden is kosteloos aan de Belastingdienst/Toeslagen 
gegevens en inlichtingen te verstrekken waarvan de kennisneming van belang kan zijn voor de 
uitvoering van de AWIR; 

e. dat partijen bij de uitvoering van hun onderscheiden taken wederzijds afhankelijk zijn van de 
uitwisseling van actuele, juiste en volledige gegevens en daarmee samenhangende dienstverlening; 

f. dat partijen de intentie hebben een goede onderlinge samenwerking zoals bedoeld in de artikelen 
64 van de Wet SUWI, 123 van de WFSV te bevorderen waarbij de uitgangspunten zijn: 
- afstemming van de onder afzonderlijke verantwoordelijkheid vallende uitvoering met het oog op 

de borging van een betrouwbare uitvoering en een gezamenlijk streven naar een excellente 
klantgerichte uitvoering in de keten; 

- kostenefficiency voor de uitvoering in de keten; 

- administratieve lastenverlichting voor burgers en uitvoerders in de keten door onder andere 
digitale dienstverlening, meervoudig gebruik van eenmalige gegevens uitvragen tussen 
publiekrechtelijke organisaties, en het streven naar standaardisatie en harmonisatie van 
gegevensdragers en begrippen; 

- een en ander rekening houdend met de door beide partijen onderschreven uitgangspunten van 
de Manifestgroep; 

- rekening houdend met de wettelijke rechtsbescherming van derden, in het bijzonder de voor elk 
bestuursorgaan afzonderlijk geldende geheimhoudingsplicht en de privacybescherming 
(doelbinding, proportionaliteit, subsidiariteit) en registratie gebruik burgerservicenummer (BSN). 

g. dat partijen met dit convenant afspraken maken over samenwerking bij de uitvoering van de aan 
hen opgedragen wettelijke taken die met name betrekking hebben op de inrichting van de 
gegevensuitwisseling en de verantwoording daarover, passend binnen de daarvoor geldende 
wettelijke kaders, 

komen het volgende overeen: 

Artikel 1. Definities 

In dit convenant (en de daarbij behorende bijlagen) wordt verstaan onder: 

Belastingdienst: de (Rijks-)Belastingdienst, zoals omschreven in de Uitvoeringsregeling 
Belastingdienst 2003. 

Burgerservicenummer (BSN) Het als zodanig overeenkomstig de Wet algemene bepalingen 
burgerservicenummer aan een natuurlijk persoon toegekend nummer. 

Manifestgroep; Een onder deze naam sinds 2003 in het leven geroepen netwerk van 16 
Nederlandse uitvoeringsorganisaties die, gezamenlijk optrekken om de 
dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. 

Service Afspraken (SA): de documenten waarin de door partijen gewenste operationele 
afspraken over de gegevensuitwisseling en samenwerking nader zijn 
vastgelegd. Dit omvat ook het escalatiemodel. 
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Sociale Verzekeringsbank de Sociale Verzekeringsbank (SVB), genoemd in hoofdstuk 6 van de 
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. 

Technische Afspraken en Procedures (TAP): 

de documenten inclusief de daarin opgenomen procedurebeschrijvingen 
waarin de voor de uitwisseling noodzakelijke technische en 
gedetailleerde beschrijvingen zijn gespecificeerd. 

Volksverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet, 
de Algemene nabestaandenwet, de Wet langdurige zorg en de 
Algemene Kinderbijslagwet. 

Artikel 2. Doel 

Het doel van dit convenant is om afspraken vast te leggen ter bevordering van een optimale en 
doelgerichte samenwerking. Niet alleen met betrekking tot de inrichting van de onderlinge 
gegevensuitwisseling en de verantwoording daarover, maar ook met betrekking tot de samenwerking 
op andere gebieden zoals in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en 987/2009. 

Artikel 3. Afspraken, taken en verantwoordelijkheden 

1. De SVB is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig leveren van de gegevens aan de 
Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen zoals bedoeld in de onderdelen c en d van 
bovengenoemde considerans bij of krachtens de WFSV, AWR, IW 1990, AWIR een belastingwet of 
enige andere wet opgedragen en uit te voeren taken. Het gaat met name maar niet alleen om 
gegevens die niet eenvoudig op een andere wijze verkregen kunnen worden voor de uitvoering 
van de wettelijke taken van de Belastingdienst. 

2. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig leveren van gegevens aan de 
SVB die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aan haar bij of krachtens de in artikel 2 
genoemde EG-verordeningen, socialezekerheidsverdragen, de Wet SUWI, de WFSV of enige andere 
wet opgedragen en uit te voeren taken. Het gaat met name maar niet alleen om gegevens die niet 
eenvoudig op een andere wijze verkregen kunnen worden voor de uitvoering van deze taken. 

Artikel 4. Gegevensuitwisseling  

1. In het kader van dit convenant worden gegevens, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. 
Partijen maken hierover in de SA en TAP zodanige 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 deze zijn verstrekt 
zoals beschreven in dit convenant. 

3. Het doorleveren of overdragen, dan wel ter beschikking stellen van de uitgewisselde gegevens aan 
andere (externe) partijen mag en kan alléén 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 langer bewaren dan in het kader van de uitvoering 
van wettelijke taken strikt noodzakelijk is. 

5. Zij voldoen daarmee aan de eisen gesteld in de Archiefwet 1995 en de daarop gebaseerde 
regelgeving, waaronder de van toepassing zijnde selectielijsten. 

6. Partijen doen al het mogelijke om ook anderszins dan bedoeld in artikel 61 van de Wet SUWI 
schade bij elkaar te voorkomen dan wel deze te beperken. 

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

8. 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 
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het betreffende bericht met elkaar afstemmen. 

9. 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 SA en TAP. 

10. Indien sprake is van een situatie waarbij tijdelijk niet kan worden voldaan aan de 
gegevensuitwisseling bedoeld in dit convenant, zal de partij die in gebreke is daarvan onmiddellijk 
mededeling doen aan de andere partij, zich tot het uiterste inspannen om de gegevensuitwisseling 
zo spoedig mogelijk te hervatten en de wederpartij van de ontwikkelingen op de hoogte houden. 

11. De wijze van communicatie is vastgelegd in de SA en TAP. 

Artikel 5. Beveiliging 

1. Partijen verplichten zich jegens elkaar om alle noodzakelijk te nemen technische en 
organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen om de uitgewisselde gegevens vertrouwelijk, 
met de wettelijk voorgeschreven of gepaste geheimhouding en conform het doel waarvoor ze zijn 
verstrekt, te behandelen. 

2. Partijen richten binnen hun organisatie processen in om de uitgewisselde gegevens veilig te 
verwerken zodat wordt voldaan aan de gestelde eisen in de daarvoor van toepassing zijnde wet- 
en regelgeving en recente normenkader voor informatiebeveiliging. Deze processen worden 
periodiek geëvalueerd en waar nodig verbeterd. 

3. Partijen zullen binnen hun organisatie de noodzakelijke technische en organisatorische 
maatregelen nemen om de uitgewisselde gegevens te beschermen tegen het risico van verlies, 
ongeautoriseerde wijziging, vernietiging en aanmaak en tegen inzage door onbevoegden. 
Normatiek en gespecificeerde methodes worden vastgelegd in de SA en TAP. 

4. 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 bestuursorganen. 

5. 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. 

6. Partijen zijn als verwerkingsverantwoordelijke verplicht te handelen conform de vigerende 
privacywetgeving in geval van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op 
ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van 
persoonsgegevens. 

7. Op verzoek van de leverende partij maakt de afnemende partij aannemelijk dat voldaan wordt aan 
de voorwaarden van gegevensbeveiliging, gegevensgebruik en geheimhouding. 

Artikel 6. Financiële verplichtingen 

1. Partijen komen overeen dat de kosten en de benodigde inzet van mensen en middelen ter 
inrichting en uitvoering van dit convenant gezamenlijk worden gedragen in de zin dat elke partij de 
kosten draagt die verbonden zijn aan het eigen proces. 

2. Partijen voorzien ieder voor zich in apparatuur, programmatuur en faciliteiten vereist voor het op 
doelmatige wijze bewerken van gegevens. 

Artikel 7. Publicatie, voorlichting en media 

De tekst van het convenant wordt gepubliceerd op de website van de Belastingdienst en de SVB. Dit 
laat onverlet dat: 

a. partijen zorgvuldig zullen omgaan met zijn met het geven van informatie aan derden over de 
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werkzaamheden en/of de resultaten van de samenwerking; 

b. geen van de partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij in 
publicaties of reclame-uitingen melding zal maken van dit convenant en bijbehorende afspraken; 

c. over voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media over dit convenant en bijbehorende 
afspraken steeds tijdig vooraf overleg wordt gevoerd tussen partijen met zo nodig de daartoe 
geëigende directie voor voorlichting en communicatie van het betreffende Ministerie; 

d. een ontvangen verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur dat mede betrekking 
heeft op informatie verkregen van de andere partij, voor zover betrekking hebbend op die 
informatie, door de ontvangende partij wordt afgedaan in overeenstemming met de andere partij. 

Artikel 8. Monitoring 

1. Partijen wijzen ieder een contactpersoon en een plaatsvervanger aan om de naleving van de 
afspraken uit dit convenant te bevorderen. 

2. De contactpersonen houden op reguliere basis contact met elkaar en maken zo nodig 
werkafspraken ter uitvoering van de bepalingen in dit convenant. Zij bezien tevens of de 
bepalingen uit dit convenant aanpassing behoeven. 

3. De portefeuillehouders van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank en het MT van 
de Belastingdienst overleggen, indien daartoe aanleiding bestaat, over de samenwerking, 
verwachte wijzigingen en alle andere zaken van strategisch belang. Als een van de 
contactpersonen van mening is dat de bestuurders over bepaalde onderwerpen met elkaar zouden 
moeten overleggen wordt er in beginsel een zodanig bestuurlijk overleg geïnitieerd. 

4. 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 tot wijziging van het 
convenant aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld. 

3. De eventuele wijziging(en) en de verklaring(en) tot instemming worden in het convenant 
opgenomen, waarna het convenant opnieuw wordt vastgesteld. 

Artikel 10. Escalatieregeling  

1. Indien er volgens een van de partijen een geschil is ontstaan over die uitleg of uitvoering van dit 
convenant, informeert die partij daarover schriftelijk de andere partij. 

2. Geschilbeslechting teneinde gezamenlijk tot een oplossing te komen, vindt uitsluitend plaats in 
onderling overleg en binnen een redelijke termijn. 

Artikel 11. Opzegging  

Beëindiging van het convenant is mogelijk indien een van de partijen haar voornemen daartoe 
schriftelijk meedeelt aan de andere partij onder opgaaf van de reden(en) van haar wens tot 
beëindiging. De opzegging gaat in drie maanden na de schriftelijke mededeling. 

Artikel 12. Bijlage(n)  

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

2. Toekomstige bijlage(n) die onder de werking van dit convenant gaan vallen maken vanaf het 
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moment van inwerkingtreding van de bijlage eveneens integraal onderdeel uit van dit convenant. 
In een dergelijke bijlage wordt de verwijzing naar dit convenant opgenomen. 

3. Nieuwe regelingen worden in het addendum Overzicht Regelingen vastgelegd, door partijen
ondertekend en maken integraal onderdeel uit van dit convenant.

Artikel 13. Geheimhouding 

Dit convenant laat onverlet de wettelijke verplichtingen tot geheimhouding van de uitgewisselde 
gegevens. Daarnaast verbinden partijen zich over en weer die gegevens geheel noch gedeeltelijk aan 
enige derde bekend te maken, behoudens voor zover wet of een rechterlijke uitspraak verplicht tot 
openbaarmaling. 

Artikel 14. Afdwingbaarheid en toepasselijk recht 

Dit convenant is opgemaakt volgens Nederlands recht en is niet in rechte afdwingbaar. 

Artikel 15. Inwerkingtreding en looptijd 

1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening door of namens de
laatste van beide partijen en heeft een looptijd van 3 jaar.

2. Na afloop van de bovengenoemde duur wordt dit convenant telkens voor dezelfde duur voortgezet,
tenzij een partij het convenant, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden,
schriftelijk heeft opgezegd.

Ondertekening 

Overeengekomen en in tweevoud ondertekend te: 

Utrecht Amstelveen 
op: 16 december 2020 op: 21 januari 2021 
Belastingdienst, Sociale verzekeringsbank, 

Algemeen Directeur 
Belastingdienst/Toeslagen 

Lid Raad van bestuur en 
portefeuillehouder Dienstverlening 

……………………………………….. 

Mr. A.C. Cleyndert 

……………………………………….. 

Drs. C.H.L.M. van de Louw 
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Bijlage Convenant Sociale verzekeringsbank – Belastingdienst 
 
Overzicht Regelingen  
 

 
1 Kinderbijslag (AKW), kindgebonden budget (KGB) en de kinderopvangtoeslag (KOT) zijn Nederlandse gezinsbijslagen in de zin van (o.a.) Verordening (EG) nr. 883/2004. Omdat KGB-aanspraken uitsluitend 

bestaan voor AKW-gerechtigden, is daarover gegevensuitwisseling nodig. Namelijk vanuit de SVB als uitvoerder van de AKW naar de Belastingdienst/Toeslagen als uitvoerder van de AWIR waaronder het KGB en 
de KOT. Soms is er ook andersom gegevensuitwisseling nodig om de SVB te informeren over de hoogte van eventuele KGB en KOT-aanspraken. Dat kan zich voordoen bij samenloop omdat voor de zelfde 
kinderen aanspraak bestaat op gezinsbijslagen in meer dan één EU-/EER-lidstaat. In dat geval voorkomen zgn. prioriteitsregels van genoemde verordening dubbele (cumulatie van) aanspraken van 
gezinsbijslag(en) voor het zelfde kind en over hetzelfde tijdvak. In beginsel worden de gezinsbijslagen dan primair naar nationaal recht uitbetaald door een van de betrokken lidstaten (bijv. het woonland van de 
kinderen). De andere betrokken lidstaat betaalt dan uitsluitend aanvullende gezinsbijslagen voor zo ver die hoger zijn dan de gezinsbijslagen in de eerste lidstaat, dus slechts bij en tot een eventueel verschil. 
Indien Nederland deze andere bevoegde lidstaat is, is de SVB als bevoegd orgaan in de zin van genoemde EG-Verordening aangewezen voor de beoordeling en vaststelling van bedoeld verschil. Bij deze 
anticumulatie-berekening betrekt de SVB daarbij alle Nederlandse gezinsbijslagen, dus ook de door de AWIR bestreken KGB en KOT. Voor zo ver het totale verschil meer bedraagt dan de AKW, bestaat het uit 
KGB/KOT die de SVB dan ook meebetaalt (en zo nodig terugvordert) namens de Belastingdienst/Toeslagen. Volgens een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (van 30 januari 2015, nr. 
ECLI:NL:CRVB:2015:226) volgt uit het Arrest Wiering van het Hof van Justitie van de EG (zaak C-347/12) dat de KOT daarbij de KOT buiten beschouwing moet blijven zodat de Nederlandse aanvullende 
gezinsbijslag uitsluitend bestaat uit AKW en KGB. De uitvoering van de KOT is hierop (nog) niet teruggenomen door de Belastingdienst/Toeslagen hoewel het bedrag daarvan apart vergeleken zou moeten worden 
en uitsluitend verminderd indien en voor zo ver er ook een soortgelijke buitenlandse kinderopvangvergoeding is ontvangen. De Europese Commissie werkt aan een herziening van Verordening (EG) nr. 883/2004 
waarmee in die zin invulling wordt gegeven aan het arrest Wiering samengeteld moeten worden dat de praktijk waarbij de SVB de KOT meeneemt bij de berekening van een eventueel verschil wordt voortgezet. 

Regeling 
 

Gegevens die worden uitgewisseld Wettelijk kader en wetsartikelen 

Verstrekken door SVB 
 

Startberichten Kindgebonden Budget en 
kinderopvangtoeslag 

Signaal voor start van de aanspraak op 
kindgebonden budget. In bericht staan o.a. BSN 
van aanvrager en kind(eren), woonland en 
behandelsoort. 

art. 38 Awir,  art. 2 Regeling woonlandbeginsel in de sociale 
zekerheid 2012 en art. 34, derde lid, onderdeel b, Wet 
Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (wet 
Suwi). 

Mutatieberichten  
Wijzigingen in situatie aanvrager en/of kinderen 
relevant voor de uitvoering van het KGB en (in 
geval van behandelsoort) KOT. 

Idem als bij startberichten 

Stopberichten 
Einde aanspraak op KGB door einde recht op 
kinderbijslag. 

Idem als bij startberichten 

Verwantschapsquery Partner- en kindgegevens t.b.v. o.a. Toeslagen Idem als bij startberichten 
Verstrekken door Belastingdienst 
 

Berekende bedragen KGB 

Berekend bedrag KGB dat de SVB meeneemt in 
de anticumulatieberekening van de gezinsbijslag. 
De SVB informeert het bevoegde orgaan in een 
andere lidstaat desgevraagd over het berekend 
bedrag. 

Art. 68 Verordening (EG) Nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Art. 60 
Verordening (EG) Nr. 987/2009 betreffende de toepassing 
van Verordening (EG) Nr. 883/2004 . Art. 54, derde lid, 
onderdeel b. Wet Suwi. 

Berekende bedragen KOT 

Berekend bedrag KOT dat de SVB meeneemt in 
de anticumulatieberekening van de 
gezinsbijslag.1 De SVB informeert het bevoegde 
orgaan in een andere lidstaat over het berekend 
bedrag als dat daarom verzoekt.  

Art. 68 Verordening (EG) Nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Art. 60 
Verordening (EG) Nr. 987/2009 betreffende de toepassing 
van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Art. 54, 
derde lid, onderdeel b, Wet Suwi 

Berekende bedragen Marokko 
Berekende bedragen KGB die de SVB uitbetaalt 
aan de verzorger in Marokko.  

Art. 28 van het Administratief Akkoord bij het Algemeen 
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, Rabat, 14-02-1972 
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Overzicht Regelingen  
 
Regeling 
 Gegevens die worden uitgewisseld Wettelijk kader en wetsartikelen 

Verstrekken door SVB 
 

Anw bijdrageregeling  

Verstrekken gegevens personen en premies vrijwillig 
verzekeren (op grond van het Besluit ex artikel 66a Anw) 
ten behoeve van de vooraf ingevulde aangifte (VIA) 
Inkomstenbelasting en Premies Volksverzekeringen 

Besluit ex art. 66a Anw 
art. 55 van de Algemene Wet inzake  
Rijksbelastingen (AWR) 

Gemoedsbezwaarden 
Gegevens ontheffing wegens gemoedsbezwaren tegen 
volksverzekeringen of werknemersverzekeringen  

Wet financiering sociale verzekeringen (art. 64 en 65) 

Wet arbeidsvoorwaarden 
gedetacheerde werknemers in 
de Europese Unie (WagwEU) 

Identiteit dienstverrichter en –ontvanger, identiteit 
gedetacheerde, aard en vermoedelijke duur 
werkzaamheden, adres werkplek etc. 

Artikel 8, lid 8 van de WagwEU jo art. 1a van de Regeling 
arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(Stcrt. 2016, 34112) 

Toepasselijke wetgeving 
(internationale detachering) 

Gegevens over nieuwe, gewijzigde en vervallen 
tijdvakken toepasselijke wetgeving internationale 
detachering voor zo ver ook van belang voor de 
uitvoering van de belastingwet.  

Art. 11 en 12 Verordening (EG) 883/2004 
Art. 34, lid 3 onder b van de Wet SUWI 
Art. 55 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) 

Vermoeden van misdrijf Mededeling en gronden van vermoeden. Art. 61 en art. 64, lid 1 Wet SUWI 

Verstrekken door Belastingdienst 

Inkomensafhankelijke 
regelingen IB  

Loon- en inkomensgegevens, inkomensafhankelijke 
bijdrage ZVW (aanvullend op gebruik looninkomen uit de 
polisadministratie)  

AOW: Atrt. 8, 10, 11, 12 en 12a Algemene Ouderdomswet; art. 2.2 
Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (IB Szw) 
Anw: Artt. 10, 17 en 18 Algemene nabestaandenwet; art. 2.2 
Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (IB Szw) 
AIO(Aanvullende inkomensvoorziening ouderen): Artt. 31 tot en met 
34 en 47a en 47b van de Participatiewet. De artt. 34 en 54, leden 3 
en 6 Wet SUWI; 
OBR (Regeling vervalt per 01-01-2023): Art. 2 Tijdelijke regeling 
overbruggingsuitkering AOW. 

Tijdelijke regeling 
overbruggingsuitkering AOW 

Vermogen 

AIO (Aanvullende inkomensvoorziening ouderen): Artt. 31 tot en met 
34en 47a en 47b van de Participatiewet. 
OBR: Art. 3, 4 en 4a Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW  
art. 34a en 54 Wet SUWI en art. 13 Tijdelijke regeling 
overbruggingsuitkering AOW 

Premieheffing 32 

Gegevens die afwijken van de hoofdregel: degene die 
woont in Nederland is verzekerd voor de 
volksverzekeringen t.b.v. de verzekerdenadministratie 
Sociale verzekeringsbank 

art. 35 Wet SUWI 

Schuldig nalatig  
Na afdracht loonheffing of voorlopige aanslag nog 
openstaande (netto) AOW-premiebedragen op onbetaalde 

Art. 61 Wet financiering sociale verzekeringen  
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Overzicht Regelingen 
 

 

gecombineerde aanslagen en de totaal verschuldigde 
(netto) AOW-premie over het desbetreffende aanslagjaar. 

Extra kinderbijslag bij 
intensieve zorg AKW+ 

Loon- en inkomensgegevens AKW: Art. 7a AKW, Art. 54 Wet SUWIi 

Vermoeden van misdrijf of 
fraude 

Mededeling en gronden van vermoeden. Art. 61 en art. 64, lid 1 Wet SUWI 

Regeling 
 

Gegevens die worden uitgewisseld Wettelijk kader en wetsartikelen    

Verstrekken door SVB 
 

Persoonsgebonden: budgetten 
budgethouders 

PGB-budgetten waaruit PGB-houders zorgverleners 
betalen 

Art. 55 van de AWR) 

Persoonsgebonden budget: aan 
de zorgverlener betaalde 
vergoeding/loon ten laste van 
een of meer persoonsgebonden 
budget(ten) van de 
budgethouder 

Het bedrag van het loon/de vergoeding dat namens de 
budgethouder door de SVB is betaald aan de zorgverlener 
voor de zorg die verleend is aan de budgethouder. 

Art. 55 AWR, art. 5.23 Regeling langdurige zorg, art. 2b 
Uitvoeringsregeling Wmo 2015,art. 8b Regeling Jeugdwet, art. 13a, lid 
8 ZVW jo. art. 6a.1 Regeling zorgverzekering 
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