
 

Akkoordverklaring gegevensuitwisseling 

 
 
In verband met de gemeentelijke hulpverlening in het kader van het machtigingsbesluit van 
Belastingdienst/Toeslagen aan de gemeente Haarlem wenst zij gebruik te maken van de 
mogelijkheid tot geautomatiseerde gegevensverstrekking door de Belastingdienst.  
 

Met deze akkoordverklaring bevestigt de gemeente 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 gemeente en eveneens voor alle overige 
gebruikers die, middels autorisaties die toegewezen worden door de gemeente, toegang hebben tot 
de betreffende informatie. 
 

- Door ondertekening van deze akkoordverklaring stemt de gemeente in met de afspraken 

en voorwaarden die zijn opgenomen in de handleiding/gebruiksinstructie voor het gebruik 
van het betreffende portaal. 

- Tevens verklaart de gemeente dat zij ervoor zorgdragen dat de gegevensuitwisseling 
slechts bestemd wordt voor het overeengekomen doel, teneinde in contact te treden met 
de betrokken inwoners om vast te stellen of er behoefte is aan hulp vanuit de gemeente. 

- De gegevens zullen door de gemeente 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 gemeente 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 gemeente zijn omtrent de werking van het portaal. De contactgegevens zullen 

voorts gebruikt worden om de benodigde inloggegevens uit te wisselen 
 
 
Als contactpersoon namens gemeente Haarlem treedt op: 
 
 
Naam: Corinne Petra Visser 

 
RSIN gemeente : Haarlem 

 
Functie: Senior beleidsadviseur 
 
E-mailadres: corinnevisser@haarlem.nl 
 

Mobiel telefoonnummer: 06 28834023 
 
 
Aldus ondertekend, 
 
 

Op 2 februari, te Haarlem 
 
 
 

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Haarlem 
 
 

De secretaris,     de burgemeester, 
 
 



 

 

 
 

…………………………    …………………………  


