Bijlage 2

Akkoordverklaring gegevensuitwisseling

Achtergrond
Op 19 januari jl. heeft het kabinet toegezegd om de publieke schulden van gedupeerden van de
Kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden. Aansluitend hierop hebben gemeenten en
waterschappen aangegeven ook de schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire onder
voorwaarden kwijt te zullen schelden.
Op 2 maart jl. heeft de Eerste Kamer besloten dat voor alle (mogelijk) gedupeerden die zich
hebben gemeld bij de Belastingdienst/Toeslagen een afkoelingsperiode (moratorium) geldt tot 1
mei. Voor gedupeerden die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, geldt het moratorium
voor een jaar geldend vanaf het moment van uitbetalen van de tegemoetkoming. Tijdens de
afkoelingsperiode kan de gedupeerde niet worden verplicht om schulden die zijn ontstaan voor
afkondiging van de afkoelingsperiode te betalen en worden reeds gelegde beslagen en
verrekeningen opgeschort.
De Belastingdienst levert eenmalig een bestand met daarin alle personen die zich voor 15 februari
2021 gemeld hebben en daardoor vallen onder het kortlopende moratorium tot 1 mei a.s. Deze
gegevens mogen slechts gebruikt worden om door bestandsvergelijking vast te stellen welke
mogelijk gedupeerden ook voorkomen in uw bestand met schuldenaren, om zo de invordering
tijdelijk te pauzeren.
In de komende maanden zal Belastingdienst/Toeslagen vaststellen wie de daadwerkelijk
gedupeerden zijn. Het bestand voor uw organisatie met daarin de daadwerkelijk gedupeerden zal,
zodra dit mogelijk is, wekelijks worden verstrekt. Voor hen geldt in ieder geval een verlenging van
het moratorium met een jaar.
Omdat gedupeerden inmiddels kunnen zijn verhuisd worden ook alle zelfmelders gedeeld die de
afgelopen vijf jaar in uw gemeente(n) en/of waterschap(pen) woonachtig waren. Deze gegevens
kunt u gebruiken om vast te stellen welke mogelijk gedupeerden ook voorkomen in uw bestand
met schuldenaren, om zo de invordering tijdelijk te pauzeren. Het betreft dus de populatie van alle
personen die bij Belastingdienst/Toeslagen gekoppeld zijn aan de Kinderopvangtoeslagaffaire.

De Belastingdienst onderscheidt de volgende organisaties die in aanmerking komen voor het
ontvangen van deze informatie.
1. Gemeenschappelijke regelingen die de heffing en inning van belastingen uitvoeren voor
(een of meer) gemeenten en/of (een of meer) waterschappen;
2. Gemeenten;
3. Waterschappen;
Indien u op grond van een Gemeenschappelijke Regeling de gegevens wil ontvangen, vragen wij u
om alle gemeentes en waterschappen te noemen waarvoor u de gegevens wenst te ontvangen.
Akkoordverklaring
Met deze akkoordverklaring bevestigt de organisatie dat zij zich conformeert aan de gestelde
voorwaarden voor het gegevensgebruik en de toegang tot het portaal dat hiervoor gebruikt wordt.
De voorwaarden gelden voor de hoofdgebruiker van de organisatie en eveneens voor alle overige
gebruikers die, middels autorisaties die toegewezen worden door de organisatie, toegang hebben
tot de betreffende informatie.
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Door ondertekening van deze akkoordverklaring stemt de organisatie in met de afspraken
en voorwaarden die zijn opgenomen in de handleiding/gebruiksinstructie voor het gebruik
van het betreffende portaal.
Tevens verklaart de organisatie dat zij ervoor zorgdraagt dat de gegevensuitwisseling
slechts bestemd wordt voor het overeengekomen doel, teneinde de schulden van
gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire te pauzeren en kwijt te schelden.
De gegevens zullen door de organisatie verwerkt worden met inachtneming van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, en niet langer bewaard worden dan is
afgesproken in het Machtigingsbesluit en de daarbij behorende Verwerkersovereenkomst.
De organisatie bevestigt dat de opgegeven contactpersoon bereikbaar is voor de
Belastingdienst indien het noodzakelijk is om af te stemmen over mogelijke verstoringen
of andere relevante zaken.
De Belastingdienst wordt slechts door deze contactpersoon benaderd, indien er vragen
vanuit de organisatie zijn omtrent de werking van het portaal. De contactgegevens zullen
voorts gebruikt worden om de benodigde inloggegevens uit te wisselen.
De Belastingdienst kan de gegevens van de opgegeven contactpersoon delen met de VNG
en/of Unie van Waterschappen ter verdere ondersteuning bij het opschorten, dan wel
kwijtschelden van de vorderingen.

Als contactpersoon namens…………………………………..………………treedt op:

Type organisatie:
[ ] Gemeente;
[ ] Waterschap;
[ ] Gemeenschappelijke regeling namens de volgende gemeente(s)/waterschap(pen)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam:………………………………………………………………………………………...
RSIN :………………………………………………………………………..
Functie: ……………………………………………………………………………………..
E-mailadres: ………………………………………………………………………………
Mobiel telefoonnummer: …………………………………………………………..

Aldus ondertekend,

Op …………………………, te ……………………………………

Namens ……………………………….

……………………………………………

