Convenant KLPD-Belastingdienst inzake ANPR-gegevens

De ondergetekenden:
1.

, directeur-generaal van de Belastingdienst,
hierna te noemen "de Belastingdienst";

en
2.

, Korpschef van het Korps landelijke politiediensten,
hierna te noemen "het KLPD";

Overwegende,
dat de Belastingdienst ten behoeve van de uitvoering van zijn taken wenst te beschikken over de
gegevens die het KLPD met behulp van ANPR-technologie vergaart;
dat de Minister van Veiligheid en Justitie, de beheerder van het KLPD, hierin bewilligt voor zover de
uitvoering daarvan geschiedt op de hieronder nader beschreven wijze;
Komen het volgende overeen:
Artikel 1: Doel van de overeenkomst
De overeenkomst ziet op het medegebruik door de Belastingdienst van de met behulp van de bij het
KLPD in gebruik zijnde ANPR-camera's op de hoofdverkeersassen opgenomen beelden/gegevens.
Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst
De uitvoering van deze overeenkomst vindt plaats door:
a. voor de Belastingdienst: de Landelijke Toezichts Organisatie (LTO), onderdeel van het
Landelijk kantoor van de belastingregio's;
b. voor het KLPD: de Afdeling Specialistisch Beheer van de Dienst Specialistische Recherche
Toepassingen.
Artikel 3: Reikwijdte van de overeenkomst
Lid 1
De beelden/gegevens worden door de Belastingdienst gebruikt voor het toezicht op de naleving van
wetgeving op het terrein van:
- Loon- en inkomstenbelasting (privé gebruik auto)
- Belasting op personenauto's en motorrijwielen
- Motorrijtuigenbelasting
- Belasting zware motorvoertuigen (eurovignet)
- Omzetbelasting en vennootschapsbelasting
Lid 2
De verwerking van de beelden/gegevens door de Belastingdienst zal uitsluitend plaatsvinden op een
wijze die in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens
Artikel 4: Werkwijze
Lid 1
De met behulp van de bij het KLPD in gebruik zijnde ANPR-camera's op de hoofdverkeersassen
opgenomen beelden/gegevens worden in een afgeschermde omgeving opgeslagen, uitsluitend met
het oog op het mogelijk maken van verder transport van de gegevens..
Lid 2
Onverlet het bepaalde in het vierde lid, is het KLPD-medewerkers niet toegestaan op enigerlei wijze
de beelden/gegevens in de in het eerste lid bedoelde afgeschermde omgeving inhoudelijk te
raadplegen of anderszins te verwerken, anders dan noodzakelijk is voor enerzijds de doorgeleiding
aan de Belastingdienst en anderzijds de doorgeleiding aan het KLPD.
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Lid 3
Vanuit de afgeschermde omgeving als bedoeld in het eerste lid, zullen de beelden/gegevens naar de
Belastingdienst ongecontroleerd en onbewerkt worden doorgeleid, wanneer deze daarom verzoekt.
Het KLPD kan de kwaliteit van de gegevens niet garanderen. Verificatie van de data is de
verantwoordelijkheid van de Belastingdienst
Lid 4
Het is KLPD-medewerkers toegestaan de benodigde technische beheershandelingen uit te voeren
om de doorgeleiding van de beelden/gegevens naar de Belastingdienst of het KLPD te
bewerkstelligen.
Lid 5
De nadere werkwijze wordt vastgelegd in een tussen partijen te maken werkafspraak welke geacht
wordt deel uit te maken van deze overeenkomst. Deze werkafspraak omvat onder meer een
nauwkeurige beschrijving van de aard van de door te geleiden gegevens, de precieze wijze van
doorgeleiding, de frequentie van doorgeleiding en de bij de uitvoering van deze overeenkomst
betrokken contactpersonen.
Artikel 5: Kostenvergoeding
Aan de Belastingdienst zullen geen kosten worden berekend voor het gebruik van de verkregen
beelden/gegevens. Evenwel is de Belastingdienst gehouden tot vergoeding van de kosten die door
het KLPD worden gemaakt voor zover deze voortvloeien uit en noodzakelijk zijn voor het faciliteren
van de doorgeleiding van de beelden/gegevens aan de Belastingdienst.
Een en ander zal nader worden uitgewerkt in de in artikel 4, vijfde lid bedoelde werkafspraak.
Artikel 6: Evaluatie
Partijen komen overeen jaarlijks de hiervoor beschreven werkwijze te evalueren, waarbij onder
meer de volgende aspecten worden besproken:
a. stand van zaken met betrekking tot hetgeen in de onderhavige overeenkomst is
afgesproken;
b. behaalde resultaten en leermomenten;
c. ontwikkelingen en het, op grond daarvan, desgewenst maken van nieuwe afspraken;
d. eventuele aanpassing van de overeenkomst.
Artikel 7: Inwerkingtreding, duur en beëindiging van de overeenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag volgende op de datum waarop deze overeenkomst
door beide partijen is ondertekend en wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan in onderling
overleg door Partijen gezamenlijk worden gewijzigd of beëindigd. Zij kan door elk der Partijen door
middel van schriftelijke kennisgeving worden opgezegd. Hierbij geldt een opzegtermijn van een
maand.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend,
Belastingdienst

KLPD

te
datum

te
datum

directeur-generaal van de Belastingdienst

Korpschef van het Korps landelijke
politiediensten
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