Adviesmemo
Onderwerp
Besluit gegevensverstrekking BghU
Te besluiten om
Het bijgevoegde besluit gegevensverstrekking vast te stellen
Inleiding/ probleemstelling
In de samenwerking tussen de deelnemers en de BghU worden veel gegevens uitgewisseld. Dit betreft
bijvoorbeeld persoonsgegevens, WOZ-gegevens en gegevens uit de BAG. Op de uitwisseling van
persoonsgegevens is de AVG van toepassing, maar dit ziet niet toe op de uitwisseling van de overige
gegevens.
Het verstrekken van de overige gegevens is echter ook gebonden aan wet- en regelgeving. De BghU mag
de zijn bekende gegevens als gevolg van een strikte (fiscale) geheimhoudingsplicht niet zonder meer
gebruiken voor andere doeleinden en ook niet zonder meer verstrekken aan de deelnemers.
Hiervoor is het noodzakelijk dat het Bestuur een besluit neemt, waarin wordt vastgesteld dat de
bekendmaking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak
van de deelnemers. In 2016 heeft u hiervoor de Uitvoeringsregeling Informatieverstrekking vastgesteld.
Het voorliggend besluit gegevensverstrekking is een uitwerking van die Uitvoeringsregeling.
Beoogd effect
Het idee is dat dit ‘Besluit gegevensverstrekking’ meer werkbaar en meer toegankelijk is én dat het voor
de buitenwacht duidelijker is wat er met de deelnemers aan (persoons)gegevens kan worden gedeeld. Dit
stuk is opgesteld vanuit de gedachte wat wél kan in plaats van wat er allemaal niet kan. Zo is de BghU
meer transparant.
De AVG is inmiddels ook bij de gemeenten al aardig ingebed, maar de geheimhoudingsplicht vanuit onze
functie als belastingambtenaar is voor de deelnemers nog altijd een lastige, maar voor ons een
belangrijke drempel als het gaat om gegevensverstrekking. Ook dat onderwerp wordt meer toegelicht in
het besluit.
Argumenten
Het besluit is een uitwerking van de bestaande uitvoeringsregeling en de wet. Het vaststellen van het
besluit leidt er dan ook niet toe dat er meer of minder gegevens geleverd kunnen worden.
Kanttekeningen
Het stuk is in conceptvorm inmiddels met de deelnemers gedeeld zodat zij dit rustig kunnen bestuderen
en indien gewenst met hun achterban kunnen bespreken. Dit stuk is geagendeerd voor het Regie-overleg
van 24 september en afhankelijk van de reacties dan voor besluitvorming in Bestuursvergadering 8
oktober.
Financiën
Nvt
Risico’s
Nvt
Communicatie
Na vaststelling vindt bekendmaking via de website plaats.
Vervolg
Vanuit het strategisch informatiebeveiligingsbeleid (ook agendapunt op uw bestuursvergadering van 8
oktober) zullen tactische beleidsstukken ontwikkeld worden waarbij ook de gegevensverstrekking
onderwerp is. (Beveiliging van de gegevensuitwisseling)
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