
13 Doelbinding

De gegevens die gebruikt worden in hetdatafundament worden initieel verzameid in het

kader van de uitvoering van de Wet Omzetbelasting en de toezichtstaak van de

Belastingdienst en FiOD

Dit doel wordt ook door de producten nagestreefd die gebruik maken van het

datafundament Hierdoor wordt aan de doelbinding voldaan

14 Noodzaak en evenredigheid

Datafundament FRi is proportioneel omdat dataminimalisatie is toegepast aileen data met

betrekking op fraude en direct noodzakelijke informatie is opgenomen Deze data is

vervoigens alieen voor fraudeprojecten toegankeiijk

Toegang tot DF FRi geeft toegang tot alle informatie van datafundament FRI ook als

informatie voor diegene niet direct noodzakelijk is Echter het alternatief is risicovoller omdat

alle data dan verspreid is en open is voor interpretatie Met name FIOD data Is erg gevoelig

het voordeel van DF FRI is dat dit gecompartimenteerd is

15 Rechten van de betrokkenen

De rechten van de betrokkenen worden beschermd door de bepalingen in de AVG en de

Beginselen van Behoorlijk Bestuur De uitvoering van deze wetgeving wordt getoetst tijdens

WMK toetsen voorafgaand aan het gebruik van data uit dit datafundament

c Beschrijving en beoordeling risico s voor de betrokkenen

16 Risico s

De volgende risico s zijn onderkend

Ongeoorloofde krijgen toegang tot gevoelige data van betrokkenen

Data van de FIOD heeft een hoger gevoeligheidskarakter waardoor een hoger

beveiligingsniveau nodig is

Als een persoon een merking heeft gekregen blijft die merking in het systeem staan

Data wordt bewaard ook als signalen niet meer als actief aangemerkt worden {na 5 jaar

17 Maatregelen

Getroffen maatregel aileen met toestemming van de FIOD vooraf mag het datafundament

worden geraadpleegd en compartimentering is toegepast zodat alieen specifiek

geautoriseerde medewerkers toegang kunnen krijgen

Aanbevolen maatregel

Implementeereen technisch hoger niveau van informatiebeveiligingdan alieen

dat acorn pa rtim entering

Onderzoek de mogelijkheden om merking van een persoon en signalen niet te laten

leiden tot het vormen van een zwarte lijst Denk hierbij in ieder geval aan het inrichten

van een verwijderproces
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|datum afkomstigvan

li ii s zois
2 23 5 2019Tror2e

3 13 5 2020

4 14 5 2020

s 14 5 2020

6 21 5 2019

721 5 2019Pt

jkorte inhoud beschrijving

Producten gebruiken nationaliteit niet

Producten gebruiken nationaliteit niet meer

Producten gebruiken nationaliteit niet

Waardereferentiemodel Vastgoed gebruikt nationaliteit niet

Onderzoek gedaan in maart 2020 IH risicomodellen Winst en Niet Winst 2015 t m 2019 gebruiken nalionaliteit niet

^Producten gebruiken nationaliteit niet
■

In drie recenle rapporteh worderi Kamefvrageh AOV l4 dece mber 2017 beanlwoord over de stand van zakeri bij de invbrderirig
van Toeslagen in bet huitenland Alls cijfers in de rapporlen zijn op geaggregeerd niveau te weten inningsresultaat waamnder

□penstaande schulden in bet buitenland naar woonland van de debiteur

Sinds invoering per 1 oktober 2019 van de controle vraaggebruik nationaliteit in de QA QC A14 is in een eenmalige analyse

doel^oep C formulier nationaliteit gebruikt als proxy voortaal DAPM0183

In december 2019 is een business rule aangepast in bet datafundament CL2zodat 2e nationaliteit niet te berleiden is

Nr

10 2 e

g 12 5 2020

g 14 5 2020

lO voIgt

li 15 5 2020

10 2 escbriftelij ke bevestiging dat Inzicht nu geen nationaliteit in de applicatie heeft In samenspraak met

klantbeeld ERF een NL nationaliteit indicatie ingebouwt met JA NEE optie Dit zal binnen nu en een maand gebeuren

wordt in

Eerste analyse gebruik nationaliteit binnen Cluster VBT Nationaliteit wordt getoond in CAP IH OB Carrousel fraude LH

voorspellingsmodule en overige producten m b t de arbeidsmarkanalyse

Extra navraag product OB carrousel fraude Nationaliteit wordt getoond maar is geen risico indicator

Extra navraag voorAfgifte BTW nummer OB camousel fraude en CAP IH vraag is is bet gebruik van nationaliteit nodig wordt

bet gebruikt kan bet er uit staat bet op de backlog om bet er uit te balen

Nationaliteit wordt niet gebruikt in Afgifte BTW nummer

Nationaliteit is niet nodig en gaat uit CAE IH in de volgende productiegang die gepland staat voor 17 September 2019

Nationaliteit ismetde release van 24 September 2019 uit CAP IH verwijderd Nationaliteit ismet de release van 18 december

2019 uit OB carrousel fraude verwijderd

2022 5 2019PI

2i 23 5 2019

223 9 2019Prt

23 3 9 2019

24 3 9 2019

25 29 4 2020

De kleurrood bij de datums 2020isalleen maar gebruikt om goed onderscbeid te maken tussen wat erbeeft plaats gevonden in 2019 en 2020

De nummers 12 t m 19 beb ik gereserveerd voor eventuele nieuwe mailtjes Ik ben met 20 begonnen bij Verbijzonderd Toezicht omdat ik onderscbeid wil maken tussen VBT en de overige clusters
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Model Gebruikt model nationaliteit Vastgelegd

Betalingsregeling burger

Dynamisch Monitoren

Bellen na aanmaning

Mail pm er Inning 20190521

Mail pm er Inning 20190521

Mail pm er Inning 20190521

Nee

Nee

Nee

Risicotool Aanvullingen IH oude naam was Aanvullingen Bezwaar

Erf en schenkbelasting

Vastgoed referentiemodel

Mail pm er toezichtl 20190523

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200513

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200513

Nee

Nee

Nee

IH risicomodel 2015 Winst

IH risicomodel 2015 Niet Winst

IH risicomodel 2016 Winst

IH risicomodel 2016 Niet Winst

IH risicomodel 2017 Winst

IH risicomodel 2017 Niet Winst

IH risicomodel 2018 Winst

IH risicomodel 2018 Niet Winst

IH risicomodel 2019 Winst

IH risicomodel 2019 Niet Winst

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200514

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200514

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200514

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200514

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200514

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200514

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200514

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200514

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200514

Mail pm er toezichtl 20190523 bevestigd in mail SM 20200514

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

OB Negatief risicomodel

OB Afgifte BTW nr

Combinatie Aanpak Facilitatoren IH

OB Carrouselfraude

Mail pm er toezicht2 20190521

Mail DS verbijzonderd Toezicht 20190903

Mail Tactisch Adviseur verbijzonderd toezicht 20200429

Mail Tactisch Adviseur verbijzonderd toezicht 20200429

Nee

Nee

Nee

Nee

In het algemeen bestaat de mogelijkheid dat een statistisch model

onbedoeld vooringenomen is ten opzichte van bepaalde groepen

dat kan gebeuren als onbewust bij effect van de methode die

gebruikt wordt om een model te maken Voor het IH model is hier

in 2019 een intieel onderzoek naar gedaan Dat gaf aanwijzingen

dat bias mogelijk aanwezig is in het IH model Vervolgonderzoek is

nogonder handen
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Belastingdienst1

Naam dienstonderdeel

Afdelingsnaam

VERTROUWELIJK

Naw

Naw

Naw

Naw

Kingsfordweg 1

1043 GN Amsterdam

Postbus 000

0000 AA Amsterdam

www belastingdienst nl

Contactpersoon
Naam Achternaam

Functie

memo
T 000 000 00 00

M 00 00 00 00 00

naam@belastingdienst nl

stand van zaken nationaliteit bij DF A juli 2020

Datum

DatumAanleiding

Versienummer

Er zijn de afgelopen weken veel acties ingezet om te achterhalen hoe en waar

nationaliteit gebruikt is binnen DF A Deze memo heeft als doel om overzicht te

creeren een stand van zaken te geven en last but zeker not least input te geven

voor het SO Nationaliteit en SO FSV

0

Referentienummer

0

Datum vaststelling
Datum

Definities

Er wordt op verschillende wijzen over nationaliteit gesproken Als eerste en

tweede nationaliteit dubbele nationaliteit Nat 1 en Nat 2 in het Beheer van

Relaties BVR Nederlanderschap en niet Nederlanderschap

Vastgesteld door

Naam Achternaam

Opdrachtgever
Naam Achternaam

Auteur

Naam Achternaam

Basisregistratie Personen BKR

Tot 2014 werd in de Basisregistratie Personen de eerste en tweede nationaliteit

van individuen geregistreerd In het systeem BVR nam de Belastingdienst dit over

BVR heeft tot vandaag twee velden om nationaliteit in op te slaan nationaliteit 1

en nationaliteit 2 Technisch is dit niet aangepast
Wei is in 2015 de inhoud van de velden nationaliteit 1 en nationaliteit 2

aangepast een tweede nationaliteit die iemand had naast de Nederlandse is

gewist De Nederlandse nationaliteit bleef achter in het systeem deze kan dus

soms in het veld nationaliteit 1 zijn opgeslagen en soms in het veld nationaliteit

2 Conform de regelgeving zijn buitenlandse nationaliteiten van personen die niet

ookde Nederlandse nationaliteit hebben gewoon bewaard gebleven

Behandeld door

Naam Achternaam

Kopie aan

Naam Achternaam

Bijiagen

Geen

Door spraakverwarring wordt in het dagelijks taalgebruik het veld nationaliteit 2

soms aangeduid als de tweede nationaliteit dat taalgebruik is dus niet correct

Flet veld nationaliteit 2 is in BVR beschikbaar maar dat veld bevat geen weergave

van de tweede nationaliteit

Risicomodellen^

Er zijn in totaal 20 risicomodellen^ in productie
DF A heeft tussen mei 2019 en September 2019 onderzoek gedaan naar het

gebruik van nationaliteit en aan al haar productmanagers de vraag gesteld of in

de risicomodellen en overige producten van hun cluster de 1® en 2® nationaliteit

wordt gebruikt Uit de beantwoording van die vraag bleek dat nationaliteit in twee

risicomodellen te weten OB carrousel fraude en Caf IFI werd weergegeven

^
Zie bijiage x voor de volledig memo

^
Zie bijiage x voor een overzicht
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Tweede nationaliteit werd niet gebruikt In het vervolg van dit document wordt

gesproken over nationaliteit dan wordt dus de eerste nationaiiteit bedoeid

DF A heeft in mei 2019 aan de betreffende productmanager s gevraagd samen

met de business te onderzoeken of deze risicomodeilen goed kunnen functioneren

zonder nationaiiteit De conclusie uit dit onderzoek is dat alle twee risicomodeilen

prima kunnen functioneren zonder gebruik te maken van de nationaliteit Daarom

is opdracht gegeven om nationaliteit uit de risicomodeilen te verwijderen
CAF IFI heeft in de release van 24 September 2019 nationaliteit uit het model

verwijderd OB carrousel frauds heeft op 18 december 2019 nationaliteit

verwijderd uit het product

OB carrouselfraude

Op basis van nader onderzoek is gebieken dat nationaliteit weliswaar niet meer in

de gegevens zat maar dat in het risicomodel OB carrouselfraude twee proxy s

werden gebruikt waarin Nederlanderschap niet Nederlanderschap wordt afgeleid

Floewel doelbinding zoals omschreven in de AVG relevant en mogelijk was voor

het gebruik van deze proxy s heeft hier geen formeie vastlegging en vaststelling in

de GEB voor plaatsgevonden en geen herevaluatie nadat voor nationaliteit een

expliciete wettelijke basis als vereiste was toegezegd Hierdoor kon voldoen aan

de AVG niet worden vastgesteld en is door de directeur vrijdag 26 juni 2020

besloten dit risicomodel tijdelijk stil te leggen

Proxy s in de overige risicomodeilen

Uit nader onderzoek^ bij de overige risicomodeilen blijkt Er is naastOB

Carrouselfraude weegmodule geen risicomodel dat direct aantoonbaar gebruik
maakt van een proxy voor nationaliteit Nadat geconstateerd werd dat dit bij
OB Carrouselfraude het geval was zijn direct de subroutines uit het model

verwijderd en wordt er hard gewerkt aan hertraining en validatie van dit model

In de tussentijd staat dit model uit

Datafundamenten

Er zijn op dit moment hebben we 20 datafundamenten in Exploitatie en Beheer

volgens de oniangs vastgesteide productenlijst In een aantai datafundamenten

wordt nationaliteit gebruikt CLC 1 en CLC2

Datafundament Consumer Life Cycle CLC

Nationaliteit zit al sinds het bestaan van het datafundament in het datafundament

CLC Dat is ook nodig omdat in een aantai producten van DF A het gebruik van

nationaliteit noodzakelijk is om de wet uit te kunnen voeren Daarnaast heeft

DF A nationaliteit nodig om vast te steilen of een risicomodel middels een

exploratieve data analyse een selectiebias heeft op persoonsgegevens

Daadwerkelijk gebruik van nationaliteit mag alleen als er een expliciete wettelijke
basis voor is Samen met het team datafundamenten is er gekeken naar een

opiossing om binnen het datafundament CLC de nationaliteit beter af te schermen

zodanig dat het gebruik in producten beter kan worden gereguleerd Daarbij is er

gekozen om nationaliteit in een aparte extra beveiligde tabel op te slaan In

december 2019 is de eerste fase uitgevoerd door een business rule in het

datafundament CLC aan te passen zodat 2® nationaliteit niet meer te herleiden is

Flet opbouwen van de nieuwe extra beveiligde tabel vindt in de maand mei 2020

plaats

^
Zie het document Check risico en 5ignaalmodellen_v3 docx
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Datafundament FRI

DF FRI is een afgeschermd datafundament dat fraudeijsten en signaleringen uit diverse

bronnen bundeit

10 2 a

Eenmalige analyses

Bij DF A is een speciaal team die ingezet wordt voor eenmalige analyses Dit zijn
korte vragen met een snelie dooriooptijd ten behoeve van kamervragen

rapportages e d

In onderstaande rapportages van VEA worden gegevens gebruikt die indirect

gerelateerd zijn aan nationaliteit

Het enige project waar tweede nationaiiteit is gebruikt is de voigende

Projectcode 2014050 Openstaande en oninbaar geleden vorderingen Toeslagen
buitenland en VOW uit 2014

In deze analyse is er in het geval van een adres VOW vertrokken onbekend

waarheen een uitspiitsing gemaakt naar Nederiands dubbele nationaliteit

waaronder Nederiands en buitenlands

Deze informatie is gebruikt in de 15® voorgangsrapportage voor de kamer

Deze informatie is wel op geaggregeerd niveau

Projectcode 2014003 Bulgaren fraude Projectcode 2016006 Toeslagschulden
Oekrafne uit 2018

Recent Projectcode 2018228 Invordering Toeslagen Buitenland

Halfjaarsrapportages Belastingdienst
In deze recente rapporten worden Kamervragen AOV 14 december 2017

beantwoord over de stand van zaken bij de invordering van Toeslagen in het

buitenland Alle cijfers in de rapporten zijn op geaggregeerd niveau te weten

inningsresultaat waaronder openstaande schulden in het buitenland naar

woonland van de debiteur

Projectcode DAPM 0115 Analyse tbv Keuzeregeling EBV lopend
De wijziging van de Wet EBV onderdeel van het Belastingplanpakket 2020 maakt

het mogelijk dat burgers vanaf medio 2021 de keuze krijgen om berichten van de

Belastingdienst digitaal of per post te ontvangen Vanaf een nader te bepalen
moment ontvangt de burger onze post dan of op papier of digitaal De keuze die

hieraan ten grondslag ligt is gebaseerd op de reactie van de burger inzake een

keuze startwaarde om de berichten digitaal of op papier te krijgen Daarin zijn

natuurlijk een heel aantal doelgroepen te onderscheiden onder andere op basis

van het hebben van een niet Nederlandse nationaliteit

Het kernteam keuzeregeling EBV heeft DE A gevraagd om op geaggregeerd
niveau inzicht te verschaffen in hoe groot de verschillende groepen

belastingplichtige natuurlijke personen zijn
Na overleg met PST is besloten in het kader van deze analyse geen informatie te

delen over nationaliteit

10 2 a
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10 2a

NB Naar mijn idee scoort deze niet op punt 1 en ook niet op punt 2 maar voor de

zekerheid hier benoemd

Projectcode DAPM 0238 CAP AST

Hierbij is gemeld dat de le en 2e nationaiiteit niet opgenomen zijn in de CAP ABT

Toeslagen Het opnemen van le en 2e nationaiiteit is destijds wel besproken en

akkoord bevonden door de privacy officer en DQR board binnen DF A

Argumentatie daarbij vanuit privacy is er doelbinding om le en 2e nationaiiteit te

gebruiken om achteraf te controleren of er etnisch is geprofiieerd Op deze manier

draag je bij aan het bestrijden van etnisch profileren Alle afieidingen uit dit

product mogen daarom alieen het karakter hebben van controle achteraf

Desondanks is vanuit Toeslagen besloten deze niet in de ABT op te nemen

Daarnaast zijn er projecten die gebruik maken van informatie over C M biijetten
Buitenlands belastingplichtig en migratie die een indicatie geven over

nederlandse niet nederiandse nationaiiteit Dit betreft de volgende projecten die

geaggregeerde cijfers opieveren

Projectcode DAPM 0176 Herijking KPI s KPI81

De C M biljetten zijn een uitsluitcriterium binnen de steekproef particulieren
Deze KPI zoekt aansluiting bij de populatie van deze steekproef en hiervoor wordt

ook bij DF A informatie over C M biljetten opgewerkt Uiteindelijke resultaat een

een KPI o b v geaggregeerde cijfers waar C M biljetten niet in zitten

Projectcode DAPM 0160 Jaarplan KPI 038_127_buitenlands IH

Deze KPI rapporteert over buitenlandse IFI piichtigen op geaggregeerd niveau In

de KPI voor het jaarplan wordt ook woonland opgewerkt maar uiteindelijk niet

gebruikt

Projectcode APM 0520 Tax InZicht

De C M biljetten zijn een uitsluitcriterium bij de selectie op IH aangiften Deze

worden uitgesloten van de populatie waarop het model getraind wordt

Overige producten sinds 1 oktober 2019

In QA QC wordt sinds 1 oktober 2019 specifiek gecontroleerd op het gebruikt van

nationaiiteit In regel A14 staat Gebruik in analyses productontwikkeling nooit

het gegeven nationaiiteit tenzij hier een wettelijke basis voor is voor het

betreffende product In de individuele QC rapporten wordt vastgelegd of aan

deze regel wordt voldaan Uit deze rapporten blijkt dat nationaiiteit niet is

gebruikt in de producten waarvoor na 1 oktober 2019 een QC is uitgevoerd met

een uitzondering Bij team VEA is een QA QC rapport ontvangen waar nationaiiteit

in wordt gebruikt als proxy voor taal maar daar is een wettelijke grondslag voor

EHI

Nog toevoegen
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Belastingdienst

Aanbiedingsformulier MT MKB

Korte titel

agenda punt
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling PIA Fraude EOS Informatieloketten1

2 Datum behandeling

10 2 e3 Ingebracht door

Aard van de

behandeling
BesluitvormendX

InformerendX

Meningvormend

5 Samenvatting inci

vraagaan MT

De bij de 11 informatieloketten binnen de specialteam Fraude EOS uitgevoerde

Gegevensbeschermingseffectiebeoordeling PIA inventariseert risico s en issues met

betrekking tot de privacybescherming en doet aanbevelingen om deze te reduceren

Het rapport wordt u bij deze aangeboden Goedkeuring door bet MT leidt ertoe dat aan de

door het programme AVG geformuleerde basispositie rondom invoering van de AVG is voldaan

Van belang zijnde constatering is daarbij dat de basis voorde gegevensverwerking binnen de

informatieloketten goed is Maar er zijn een aantal risico s en issues opgekomen die aandacht

vereisen In het begeleidend memo van 17april 201S isdit verwoord In onderdeel 6 van het

memo zijn de gevolgen van goedkeuring en mogelijke vervoigstappen n a v dit rapport

verwoord Het MT wordt gevraagd

A Het rapport goed te keuren

B Besluiten te nemen m b t de in onderdeel 6 het memo vermelde vervoigstappen acties

Vaktechniek Concernniveau nlBV HR

6

Afstemming met

portefeuille en of

andere partijen

Communicatie IV D A KI S

GO CAP Toeslagen Anders nl

ProgrammeAVG Team convenanten en

persoonsgegevens

Financiele Personele Keten nl Anders nl
7 Consequenties

Anders nl

Vervoigstappen kunnen leiden tot noodzaak tot

afstemming met andere concernonderdelen e o

besluitvorming op concernniveau

CDOl CD0 2 MTU

B T
8 Vervoigtraject

Voor instemming 27 WORAanbieden aan

medezeggenschap

Ter Vooradvies

informatie

Het rapport en besluiten MT worden aangeboden aan piv directeuren MKB en

leidinggevenden van de SFO s
Wljze van interne

9 en of externe

communicatie

Bijgevoegde 1 Aanbiedingsbrief

2 GEB Fraude EOS Informatieloketten met bijiagestukken

10 2 e11 Contaetpersoon

Versie 0 9 van 29 Juni 2017
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Evaluatie PIA Aanbevelingen

m
versie 0 1

mrt 18Instructies

Ditformulier wordt gebruikt voor de vastleggmg van de evaluatie van de aanbevelingen die uit een PIA Privacy Impact Assessment volgen Hetformulier dien t te

warden ingevuld door sen privacy functionaris

Toelichtina onderstaande velden

Nr in verwerkingsregister als de verwerking nog niet is omgenomen in het verwerkingregister dan alsnog toevoegen

Aanbeveiing een korte samenvatting van de aanbeveling uit de PIA

Verantwoordelijke waar ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de aanbeveling Project DF A Business etc

Toegepast volgens het principe Pas toe of Leg uit

Uitieg teg uit waarom de aanbeveling nog niet is toegepast en eventueel een verwochte Toegepast datum

Akkoord een akknord van de nrivacv functionaris voor de uitlea

Basisgegevens
Naam verwerking OB balansschulden

Nr in verwerkingsregister
Datum PIA onderzoek 16 5 2019

Uitgevoerd door 10 2 e

Datum PIA evaluatie 21 5 2019

Uitgevoerd door 10 2 e

Aanbeveling Varantwoordelijke Toegepast Uitieg Akkoord

Onderroek mogelijkheden inzet gebruik

pseudonimlserins op termiin

Actie oppakken bij opname in regulier portfolio en daaraan

eerelateerde herzienine

Ja want

geen AVG

project nee

Nu volgens algemene richtlijnen ingericbt advies om specifieke

beschrijving op te stellen op korte termijn In samenhang

aositioneren portfolio

beschrijven schoningsprocedure en 1C project nee
Ja want

geen AVG

uitlevering resultaten Uitlevering nu wel via beveiligd intern network maar op korte

termijn in lijn brengen met DF A standaards en onderzoeken

uitlevering via dashboard oo langere termiin

project nee
Ja want

geen AVG

melding uitzonderingen op DF A standaards Navragen biJ |10 2 e Ja want

geen AVG

project

positionering cluster en aansluiting

datafundamenten

Actie oppakken bij opname in regulier portfolio en daaraan

Eerelateerde herziening

DF A Ja want

Bi^gAVG

nee

Eindoordeel |Flet product kan voortgaan onderde voorwaarde datde lange termijn aanbevelingen in gang warden gez^ 1

Flandtekeningen

Productmanager Privacyfunctionaris
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Evaluatie PIA Aanbevelingen

m
versie 0 1

mrt lSInstructies

DitformuHer wordt gebruikt voor de vastlegging van de evaluatie van de aanbevelingen die uit een PIA Privacy Impact Assessment voigen Hetformulier dient te

warden ingevuld door een privacyfunctionans

Toelichtina onderstaande velden

Nr in verwerkingsregister ols de verwerking nog niet is omgenomen in het verwerkingregister dan alsnog toevoegen

Aanbeveting een korte samenvatting van de aanbeveling uit de PIA

Verantwoordeiijke waarligtde verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de aanbeveling Project DF A Business etc

Toegepast volgens hetprincipe Pas toe of Leg uit

Uitleg leg uit waarom de aanbeveiing nog niet is toegepast en eventueel een verwachte Toegepast datum

Akkoord een akkoord van de privacyfunctionaris voor de uitleg

Basisgegevens

Naam verwerking OB aangifte twee en veelverzuimen

Nr in verwerkingsregister

Datum PIA onderzoek 16 5 2019

Uitgevoerd door 10 2 e

Datum PIA evaluatie 21 5 2019

Uitgevoerd door 10 2 e

Aanbeveling Verantwoordeiijke Toegepast Uitleg Akkoord

Onderzoek mogelijkheden inzet gebruik

pseudonimisering op termijn

project Actie oppakken bi] opname in regulier portfolio en daaraan

gerelateerde herziening

Ja want I

geen AVG

nee

beschrijven schoningsprocedure en 1C Nu volgens algemene richtlijnen ingericht advies om specifieke

beschrijving op te stellen op korte termijn in samenhang

positioneren portfolio

project nee

Ja want

geen AVG

uitlevering resultaten project Uitlevering nu wel via beveiligd intern netwerk maar op korte

termijn in iijn brengen met DF A standaards en onderzoeken

uitlevering via dashboard op langere termijn

nee

Ja want

geen AVG

melding uitzonderingen op DF A standaards project Navragen bij| 10 2 e Ja want I

geen AVG I
positionering cluster en aansluiting

datafundamenten

DF A Actie oppakken bij opname In regulier portfolio en daaraan

gerelateerde herziening

Ja want

ssmMk

nee

Eindoordeel |Het product kan voortgaan onderde voorwaarde dat de lange termijn aanbevelingen in gangworden gezet

Handtekeningen

Productmanager Privacyfunctionaris

738664 00061



Evaluatie PIA Aanbevelingen

m
versie 0 1

mrt 18Instructies

Ditformulier wordt gebruikt voor de vastleggmg van de evaluatie van de aanbevelingen die uit een PIA Privacy Impact Assessment volgen Hetformulier dien t te

warden ingevuld door sen privacy functionaris

Toelichtina onderstaande velden

Nr in verwerkingsregister als de verwerking nog niet is omgenomen in het verwerkingregister dan alsnog toevoegen

Aanbeveiing een korte samenvatting van de aanbeveling uit de PIA

Verantwoordelijke waar ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de aanbeveling Project DF A Business etc

Toegepast volgens het principe Pas toe of Leg uit

Uitieg teg uit waarom de aanbeveling nog niet is toegepast en eventueel een verwochte Toegepast datum

Akkoord een akknord van de nrivacv functionaris voor de uitlea

Basisgegevens
Naam verwerking Signaaianalyse postbus
Nr in verwerkingsregister
Datum PIA onderzoek 16 5 2019

10 2 eUitgevoerd door

Datum PIA evaluatie 21 5 2019

10 2 eUitgevoerd door

Aanbeveling Varantwoordelijke Toegepast Uitieg Akkoord

project Actie oppakken bij opname in regulier portfolio en in samenbang

met uitvoering verkenning signaalanalyse en positionering

werkzaamheden Fraudedetectie binnen DF A

nee
Ja want

geen AVG

Onderzoek mogelijkheden inzet gebmik

pseudonimisering op termijn

Actieve attendering doelbinding richting

eebriiikers

project ja
Ja

Attendering minimale gegevensverwerking Minimale verstrekking richting MKB intern gebrjik Gruff wordt

sebonden aan akkoord op eebruiksvoorwaarden

project ja
Ja

Nu volgens algemene richtlijnen ingericht advies om specifieke

beschrijving op te stellen op korte termijn in samenhang met

verkenning signaalanalyse

beschrijven schoningsprocedure en IC project nee
Ja want

geen AVG

uitlevering resultaten Uitlevering nu wel via beveiligd intern netwerk maar op korte

termijn in lijn brengen met DF A standaards en onderzoeken

uitleverinc via dashboard oo lancere termiin

project nee

Ja want

geen AVG

Eindoordeel |Het product kan voortgaan onder de voorwaarde dat de lange termijn aanbevelingen in gang worden gezet 1

Handtekeningen

Productmanager Privacyfunctionaris

738666 00062



Evaluatie PIA Aanbevelingen

m
versie 0 1

mrt 18Instructies

Ditformulier wordt gebruikt voor de vastleggmg van de evaluatie van de aanbevelingen die uit een PIA Privacy Impact Assessment volgen Hetformulier dien t te

warden ingevuld door sen privacy functionaris

Toelichtina onderstaande velden

Nr in verwerkingsregister als de verwerking nog niet is omgenomen in het verwerkingregister dan alsnog toevoegen

Aanbeveiing een korte samenvatting van de aanbeveling uit de PIA

Verantwoordelijke waar ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de aanbeveling Project DF A Business etc

Toegepast volgens het principe Pas toe of Leg uit

Uitieg teg uit waarom de aanbeveling nog niet is toegepast en eventueel een verwochte Toegepast datum

Akkoord een akknord van de nrivacv functionaris voor de uitlea

Basisgegevens
Naam verwerking LH voorspe lingsmodule
Nr in verwerkingsregister
Datum PIA onderzoek 16 5 2019

Uitgevoerd door 10 2 e J
Datum PIA evaluatie 21 5 2019

Uitgevoerd door 10 2 e

Aanbeveling Varantwoordelijke Toegepast Uitieg Akkoord

Onderroek mogelijkheden inzet gebruik

pseudonimlserins op termiin

Actie oppakken bij opname in regulier portfolio en daaraan

eerelateerde herzienine

Ja want

geen AVG

project nee

Nu volgens algemene richtlijnen ingericbt advies om specifieke

beschrijving op te stellen op korte termijn In samenhang

aositioneren portfolio

beschrijven schoningsprocedure en 1C project nee
Ja want

geen AVG

uitlevering resultaten Uitlevering nu wel via beveiligd intern network maar op korte

termijn in lijn brengen met DF A standaards en onderzoeken

uitlevering via dashboard oo langere termiin

project nee
Ja want

geen AVG

melding uitzonderingen op DF A standaards Navragen biJ |10 2 e Ja want

geen AVG

project

positionering cluster en aansluiting

datafundamenten

Actie oppakken bij opname in regulier portfolio en daaraan

Eerelateerde herziening

DF A Ja want

Bi^gAVG

nee

Eindoordeel |Flet product kan voortgaan onderde voorwaarde datde lange termijn aanbevelingen in gang warden gez^ 1

Flandtekeningen

Productmanager Privacyfunctionaris

738659 00063



Evaluatie PIA Aanbevelingen

versie 0 1

mrt 18Instructies

Ditformulier wordt gebruikt voor de vastleggmg van de evaluatie van de aanbevelingen die uit een PIA Privacy Impact Assessment volgen Hetformulier dien t te

warden ingevuld door sen privacy functionaris

Toelichtina onderstaande velden

Nr in verwerkingsregister als de verwerking nog niet is omgenomen in het verwerkingregister dan alsnog toevoegen

Aanbeveiing een korte samenvatting van de aanbeveling uit de PIA

Verantwoordelijke waar ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de aanbeveling Project DF A Business etc

Toegepast volgens het principe Pas toe of Leg uit

Uitieg teg uit waarom de aanbeveling nog niet is toegepast en eventueel een verwochte Toegepast datum

Akkoord een akknord van de nrivacv functionaris voor de uitlea

Basisgegevens
Naam verwerking LH DAS

Nr in verwerkingsregister
Datum PIA onderzoek 27 2 2019

Uitgevoerd door 10 2 e

Datum PIA evaluatie 21 b 2Uiy

Uitgevoerd door 10 2 e

Aanbeveling Verantwoordelijke Toegepast Uitieg Akkoord

DF A Tot momerit van opname in definitieve portfolio vastgesteld op

Directeur MKB

Ja

JOpdrachitgever vaststelien

Actie voigt z s m vanuit huidige activiteit assimileren EHI

producten

Ja want

geen AVG

DF A Nee

Product opnemen in reguiier portfolio

Doeibinding en vastiegging opnemen in

disclaimer

Er is een disclaimer opgesteid m b t doeibinding en reievantie

vastiegeine eebruik

project Ja
Ja

Meiding EG gebruik archiefsysteem DAS De DPO maakt melding bij de EG van de situatie dat hetsysteem

DAS wordt aebruikt voor deze doeleinden

DPO Ja
Ja

Onderzoek alternatieve bron brongegevens in

reiatie tot DAS UWV

Actie oppakken bij opname in reguiier portfoiio en

berpositionering berontwerp in dat kader

project Nee Ja want

geen AV6

Relevante passage m b t BA V aspecten opgenomen in

disciaimer

project Ja

Acties BA V opnemen in disciaimer

Gebruik afwijkende infra afgestemd voor korte termijn met team

infra IV Voor langere termijn aansluiting zoeken bij IV 6BS infra

bij opname in portfoiio

project Ja

Afstemmen gebruik afwijkende infra

Meiding export Teradata voigens GR Conform ricbtlijnen is export en gebruik van data buiten de

standaar eemeld aan de teamleider t b v ooname in register

project Ja

Ja wlnS

AVG

Aansluiten op gebruik pseudonimisering van

geaevens

Actie oppakken bij opname in reguiier portfolio en

berpositionering berontwerp in dat kader

project nee

Eindoordeel |Het product kan voortgaan onder de voorwaarde dat de lange termijn aanbevelingen in gang worden gezet 1

Handtekeningen

Productmanager Privacyfunctionaris

738669 00064



Evaluatie PIA Aanbevelingen

m
versie 0 1

mrt 18Instructies

Ditformulier wordt gebruikt voor de vastleggmg van de evaluatie van de aanbevelingen die uit een PIA Privacy Impact Assessment volgen Hetformulier dien t te

warden ingevuld door sen privacy functionaris

Toelichtina onderstaande velden

Nr in verwerkingsregister als de verwerking nog niet is omgenomen in het verwerkingregister dan alsnog toevoegen

Aanbeveiing een korte samenvatting van de aanbeveling uit de PIA

Verantwoordelijke waar ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de aanbeveling Project DF A Business etc

Toegepast volgens het principe Pas toe of Leg uit

Uitieg teg uit waarom de aanbeveling nog niet is toegepast en eventueel een verwochte Toegepast datum

Akkoord een akknord van de nrivacv functionaris voor de uitlea

Basisgegevens
Naam verwerking OB startersqueries
Nr in verwerkingsregister
Datum PIA onderzoek 16 5 2019

Uitgevoerd door I10 2 e

Datum PIA evaluatie 21 5 2019

Uitgevoerd door 10 2 e

Aanbeveling Varantwoordelijke Toegepast Uitieg Akkoord

Onderroek mogelijkheden inzet gebruik

pseudonimlserins op termiin

Actie oppakken bij opname in regulier portfolio en daaraan

eerelateerde herzienine

Ja want

geen AVG

project nee

Nu volgens algemene richtlijnen ingericbt advies om specifieke

beschrijving op te stellen op korte termijn In samenhang

aositioneren portfolio

beschrijven schoningsprocedure en IC project nee
Ja want

geen AVG

uitlevering resultaten Uitlevering nu wel via beveiligd intern network maar op korte

termijn in lijn brengen met DF A standaards en onderzoeken

uitlevering via dashboard oo langere termiin

project nee
Ja want

geen AVG

Navragen bill 10 2 enmelding uitzonderingen op DF A standaards Ja want

geen AVG

project

positionering cluster en aansluiting

datafundamenten

Actie oppakken biJ opname in regulier portfolio en daaraan

Eerelateerde herziening

la warjlDF A nee

Eindoordeel |Flet product kan voortgaan onder de voorwaarde dat de lange termijn aanbevelingen in gang worden gezet 1

Flandtekeningen

Productmanager Privacyfunctionaris

738670 00065



Evaluatie PIA Aanbevelingen

m
versie 0 1

mrt lSInstructies

DitformuHer wordt gebruikt voor de vastlegging van de evaluatie van de aanbevelingen die uit een PIA Privacy Impact Assessment voigen Hetformulier dient te

warden ingevuld door een privacyfunctionans

Toelichtina onderstaande velden

Nr in verwerkingsregister ols de verwerking nog niet is omgenomen in het verwerkingregister dan alsnog toevoegen

Aanbeveting een korte samenvatting van de aanbeveling uit de PIA

Verantwoordeiijke waarligtde verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de aanbeveling Project DF A Business etc

Toegepast volgens hetprincipe Pas toe of Leg uit

Uitleg leg uit waarom de aanbeveiing nog niet is toegepast en eventueel een verwachte Toegepast datum

Akkoord een akkoord van de privacyfunctionaris voor de uitleg

Basisgegevens

Naam verwerking Gruff

Nr in verwerkingsregister

Datum PIA onderzoek 27 2 2019

Uitgevoerd door 10 2 e

Datum PIA evaluatie 21 5 2019

Uitgevoerd door 10 2 e

Aanbeveling Verantwoordeiijke Toegepast Uitleg Akkoord

DF A Tot moment van opname in definitieve portfolio vastgesteld op

Directeur MKB

Ja
Ja

Opdrachtgever vaststellen

DF A Actie voIgt z s m vanuit huidige activiteit assimileren EFII

producten

Nee Ja want

geen AVGProduct opnemen in regulier portfolio

Opnemen doelbinding proportionaliteit

BA V enz in gebruiksvoorwaarden

project Ja
Ja

Inrichten logging en monitoring algemeen

gebruik Allegrograpg gruff

project DF A Half Logging is ingericht Monitoring wordt nog ingericht door team

infra i s m het SOC verwacht eind juli
Ja

Opsteiien eenduidige opdrachtbeschrijving project ja Ja

Ketentafel GKT herziet momenteel de business case aansluiting na

herziening vanuit Ketentafel in samenwerkng met IV GBS

project nee

Ja want

geen AVG
Aansluiten business case relatievisualisatie

Verwijderen gegevens Toeslagen Douane uit

gegevenslaag

project ja
Ja

Vaststellen correct gebruik gegevens

Toeslagen Douane

Wordt uitgevoerd bij het opnieuw vaststellen van herzienen

gegevensbehoefte hieromtrent

project Ja want

geen AVG

nee

Aantonen geen gebruik bijzondere

persoonsgegevens dan wel strafrechtelijke

project ja Tijdens PIA duidelijk gebruikte gegevens besproken

Ja

gegevens

Vaststellen wettelijke grondslag inwinnen

gegevens

project DPO In overleg met DPO vastgesteld dat huidig gebruik conform is met

opmerking dat bij uitbreiding gegevens altijd opnieuw een PiA

gewenst is om wettelijke grondslag te toetsen

ja

Ja

Initieren van Beiastingdienstbreed onderzoek

naar fraudedetectie en kaders hieromtrent

DF A Oppakken in samenhang inrichting fraude inrichting binnen DF A

in samenwerking met fraudeketen langere termijn

Nee
Ja want

geen AVG

Communiceren gebruik identificerende

gegevens die in de tijd kunnen verandren van

eigenaar

Opgenomen in gebruiksvoorwaarden ais attentiepuntproject Ja

Ja

Afstemmen met domein gegevens over

omgang met wisseiende identificerende

gegevens in de tijd

DF A Opnemen tijdens acties bij aansluiting op datafundamenten bij

onder portfoiio nemen

nee

Ja want

geen AVG

Duiding proportionaliteit en subsidariteit in

gebruiksvoorwaarden inci advies vastiegging

hiervan bij analyse

project ja

Ja

opsteiien procedurebeschrijvingen logging

monitoring en archivering

project Ja
Ja

Afstemmen gebruik afwijkende infra project Gebruik afwijkende infra afgestemd voor korte termijn met team

infra iV Voor iangere termijn aansiuiting zoeken bij iV GBS infra

bij opname in portfolio

Ja

Ja

IAansluiting infrastructuur domeinarchitectuur

en business case

Wordt opgepakt bij opname in portfolio in samenhang met actuele

stand van zaken domeinarchitectuur en business case

project Ja want

geen AVG

nee

Opname autorisatie in iMS project ja Zowel beheer ais gebruik im IMS roi gebruik ook voorzien van

goedkeuring door DF A
Ja

Beschrijven procedure aansiuiting IMS project Ja Ja

Opname instructies correct gebruik Gruff in

gebruiksvoorwaarden n a v afstemming iV

project ja
Ja

738671 00066



Ja I

opname verbod gebruik Allegrograph buiten

gruff om na afstemming IV

project Ja

Melding export Teradata volgens GR project Conform richtlijnen is export en gebruik van data buiten de

standaar gemeld aan de teamleider t b v opname in register

Ja

Aanpassen informatielaag in Allegrograph op

aanwezigheid VIP s

project ia

Instructie actie gebruiker bij constatering VIP

opnemen in gebruiksvoorwaarden

project Ja

project jaInrichten specifieke monitoring op VIP Ja

Onderzoek naar beperking gebruikers Wordt opgepakt in samenhang met autorisatieslag richting IMSproject Ja
Ja

Melding gebruik productiegegevens testen project Ja Ja

genereren geanonimiseerde gegevenslaag

t b v presentaties

project in uitvoering Geen presentaties zolang niet gereallseerd tenzij na

uitdrukkeiijke toestemming in overleg met MT en DPO

nee

Ja want

geen A\jj0

EIndoordeel Het product kan voortgaan onder de voorwaarde dat de lange termijn aanbevelingen in gang worden gezet

Handtekertingen

Productmanager Privacyfunctionaris

738671 00066



Resultaat WMK toets

Uitslag WMK

Gegevens
BetreffendeWMKadvies DFFRI

Toelichting

Uitgevoerd op

Uitgevoerd door

Geinterviewde

WMK toets volledig ingevuid
Totaal

Inform atie

Algemeen
Willen

Mogen

Kunnen

Nieuw te ontwikkelen datafundament voor Fraude Risico Indicataren
Algemeen

16 maart 201SWillen

Advies Gegevensontslulting is niet toegestaan

Hoog risico bespreken met RiskBoard Privacyfunctionaris

Mogen

Kunnen

Toelichting advies handmatlg mvullen ✓
m

Nota bene Deze rapportage geldt als een formele verslagiegging van de uitgevoerde

WMK toets en zal derhaive beschikbaar worden gesteld in een audit traject

Scoring WMK toets

Waarde Toelichting
Ingericht of niet van toepassing

Enkel geval vorrrt een laag risico Veel risico s gezamenlijk vormen mogelijk een regalief advies

Ontbrekend wetteliik vereist onderdeel of eevaar voor de contin uftert

Score

Geen bezwaar

Risico

Miet aanvaardbaar ri

on

0

99

738630 00067



WILLEN MOGEN KUNNEN

CHECKLIST
Ingevuld

Nota bene Deie rapportage geldt als een formele verslaglegging van de uitgevoerde WMK toetsen zal derbalve beschikbaar worden gesteld

in een audit fraject

Antwoor^ype[ri

Datum

Datum uitvoer WMK toets

Toets uitgevoerd door

Naam Data Account medewerker

Geinterviewde

Naam van de geinterviewde medewerker

Onderwerp

Onderwerp van het getoetate onderdeel

Toelichting

Toelichting op het getoetste onderdeel

Verantwoordelijkheid

Wie is verantwoordelijk voorhet eindjgebruik van het uiteindelijke product DF

ESptfing PIA op bfonontsluiting Scopfe lAntwooritium voor

0 1

✓WMK toets Datum van uitvoer 1 maart 2018

0 2

10 2 eWMK toets Naam Data Account medewerker

0 3

Naam geinterviewde 10 2 eWMK toets

0 4

✓WMK toets Onderwerp DF FRI

0 5

✓Toelichting Nieuwte ontwikkelen datafundament voor Frauds Risico IndicatorenWMK toets

O S

•D A informatieproducten waaronder OB Carrousel en Afgifte BTW nummer
WMK toets Verantwoordelijkheid

Gezien door

Is de uitslag vandeze WMK toets gezien door de Privacy Functionaris

Welke data is reeds aanwezig

Welke bronnen tabellen worden reeds in het ontwerp gebruikt

Fase van ontwikkeling

In welke fase bevind het project zich op het moment van toetsing

Type gegevensverwerking

Benoem het type verwerking waar deze WMK toets op van toepassing is

0 7

✓Ja NeeWMK toets Nee

0 8

10 2 dBenoem de reeds aanwezie bronnen en of tabellenWMK toets

0 9

1WMK toets Benoem de fase Lab

0 10

Benoem het type verwerking DatafundamentWMK toets

Volledig ingevuld

738630 00067
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Algemeen
Nota bene Deze rapportage geldt als een formeEe verslagleggihg van da uitgavoarde WMK toats en zal derhalva baschikbaar wOrden ga teld inean

audit traject Toelichting1 Resultaat Ingevuld
Algemene vragen

Toelichting

Criterium Antwoord [ToelichtingScope Antwoord type

oBetreft het datagebruikde verwerking van persoonsgegevens conform de definitie van de AVG Ja Nee1 1 Input Ja

o ✓Ja Nee1 2 Is het de verwerking al gestart Input Ja

Ja Nee

Kritieke vraag

NVT Ja Nee

1 3 Is er sprake van verwerkers binnen de verwerkingsketen Project Nee

o ✓Indian er sprake is van verwerkers bij vraag 1 3 vraag invullen Is aen verwerkersovereenkomst afgesloten1 3 1 Project NVT

oZIjnde data herleldbaartoteen Individu Benoemda input Data van alia subjecten1 4 Output j

QJa Nee1 5 Is de data gepseudonimiseerd Project Nee

Q ✓Is een marking van toepassing op de velden kolommen Benoem NVT of de betreffende merking en AVG niet bijzondere persoonsgegevens1 5 Input

o ✓1 7 Is een merking van toepassing op de bron De tabellendie ontsloten worden naar D A Input Benoem NVT of de betreffende merking en Gevoelige persoonsgegevens i e kinderen strafre

Resultaat Algemeen Volledig ingevuld

738630 00067



Willen
Nota bene Deze rapportage geldt als een formele verslaglegging van de uitgevoerde WMK toets en

zal derhalve beschikbaar worden gesteld in een audit traject Toelichting
Resultaat Ingevuld

Is degegevensverwerking wenselijk

Compliance burger bedrijf naleving

Antwoord type Antwoon oeiichtingcope

© ✓Ja NeeIs er sprake van meetbare complianceverbetering

Business case D A

Project Nee

I

✓Ja NeeWorden de uitvoeringskosten lager Ja

Project met toevoeging input

o ✓Wordt de doorlooptijd van het proces korter Ja Nee Ja

Project met toevoeging input

Kritieke vraag

✓Is er zicht op een positieve business case

Organisatieontwlkkeling

Ja Nee Ja
Project met toevoeging Input

G ✓Verbetert de robuustheid van de uitvoering NVT Ja Nee Ja

Project met toevoeging input

Past de verwerking binnen de D A architectuur

Is de verwerking moreel acceptabel

Ja NeeProject Ja

Kritieke vraag

G ✓NVT Ja NeeErvaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beter wordt NVT
Project met toevoeging input

Kritieke vraag

NVT Ja Nee

Kritieke vraag

Ja Nee

GErvaren de betrokkenen dat de rechtsgelijkheid beter wordt NVT

Project met toevoeging input

✓Is de voorgestelde aanpak is maatschappelijk acceptabel

Verhouding baten lasten burger en bedrijf

Project Ja

1
GNVT Ja NeeWorden de administratieve lasten voor de betrokkenen lager Project NVT

aWordt het gebruiksgemak van de producten diensten verbeterd voor de betrokkenen Neutraal Ja Nee Neutraal
Project

G ✓Neutraal Ja Nee NeutraalErvaart de betrokkene een betere dienstverlening
Project

Resultaat Willen Voliedig ingevuld

738630 00067



Nota bene Deae rapportage geidtals eenfofmele verslaglegging vande uitgevoerde WMK toets en zal derhalve beschikbaar

worden gesteld in een audit trajectMogen Toelichting
Resultaat ingevuldIs de gegevensverwerking toegestaan Onderdelen van toepassing zijn in overeenstemming metde AVG en

hebben betrekking op retentie Sc archivering privacy beveiiiging doeibinding grondsiag

Interne rolverdeling

P lSaderdeei betreft i ragen om na te gaan of bij de^^iting^yan de bron door de keteri lieen de firocessen eiiyerantwowde iJldi|d^n_|^

Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Benoem de verwerkende partij en

Nee

Naam verwerkende psrtij en

DScA informatle producten OBCF en Afgifte BTW

nummer
© ✓Output

Wordt er voorzien in een aangepaste procesbeschrijving AO iC Output NVT Ja Nee NVT

Wordt er een interne leverovereenkomst afgesioten

Beveiliginf
De maatregeien dienen een passend niveau van beveiiiging te waarborgen rekening houdend metde stand van de technieken de uitvoeringskosten afgezettegen de risico s en de aard van

de te beschermen persoonsgegevens Bij de beoordeiing van de gegevensbeveiiigingsrisico s dient aandacht te worden besteed aan risico’s die zich voordoen bij

persDonsgegevensverwerking zcais de vernietiging het verlies de wijziging de cngeoorloofde verstrekking van of de ongeoorioofde toegang tot de dcorgezonden opgesiagen of

□nderszins verwerkte gegevens hetzij per ongeiuk hetzij onrechtmatig hetgeen met name tot lichatneiijke materieie of immaterieie schade kan ieiden

Kritieke vraag

Ja Nee

Kritieke vraag

Ja Nee

Kritieke vraag

Ja Nee

NVT Ja Nee Jainput

0 nderbouwing toevoegen

oVoldoet de gegevensuitwisseling 2an actuele beveiligingseisen Output Ja

mi
o ✓Voldoet hettoegangs enautorisatiebeheeraan passende beveiligingseisen Project Ja Sprake van beschermd DF

0 nderbouwing toevoegen

Advies voor de FIOD gerelateerde gegevens is een extra beveiligingslaag

wenselijk

1

o ✓Zijn de beveiligingsmaatregelen passend voor de gevoeligheid van de gegevens

Bewaren archiveren vernietigen

Zijn er specifieke afwijkende bewaartermijnenvantoepassing

Ja
Project mettoevoeging input

D A breed risico is bekend en voorlopig geaccepteerd door het

Riskboard

0 nderbouwing toevoegen

✓Ja NeeIs het BAV proces transparant en kenbaar conform de selectielijsten Project Nee

Kritieke

✓Worden de gegevens tijdig verwijderd gearchiveerd Niet ianger bewaard dan strikt noodzakelijk Ja Nee Nee

Project Voigt uit voorgaande vraag

Kritieke vrabg

Ja Nee QWorden de gegevens aantoonbaar verwijderd

Wettelijke grondslag

Verwerking is alleen rechtmatig indien en voor cover aan ten minste de onderstaande voorwaarden is voidaan

Project Nee Voigt uit bovenstaande vragen

Kritieke vraag

Benoem de wetteiijke grondslag

Kritieke vraag

Voor uitvoering van wettelijke verplichting is het nodlgom te beschikken

over een gecentraliseerde dataset

O nderbouwing toevoegen

o ✓Wat is de wettelijke grondslag vcor de gegevensverwerking waarop de WMKtoets van toepassing is Wettelijke verplichtingProject

10 2 do ✓Ja NcoIs de gegevensverwerking proportioneel Ja

Project mettoevoeging input

Kritieke vraag 0 nderbouwing toevoegen

o ✓Voldoet de gegevensverwerking aan het subsidiariteitsbeginsel Ja Nee Ja

10 2 d

Project mettoevoeging input

Doeibinding

Persoonsgegevens moeten voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven eh gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden

onverenigbare wijze worden verwerkt de verdere verwerking met het oogop archivering in het algemeen belang wetenschappelijkof historisch onderzoekof statistische doeleinden wordt

nietals onverenigbaarmet de oorspronkelijke doeleinden beschouwd

Als algemene vuistregel waar de meeste data vrijgegeven kunnen worden voor hergebruik in voldoende geaggregeerde of anderszins effectieve anonieme vorm vereisen granulaire data

een meer voorzichtige aanpak In veel situaties kan anonimisatie helpen om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming terwiji ze tegelijkertijd de nodige gegevens

beschikbaar stellen voor hergebruik Wanneer dit mogelijk is is complete anonimisatie en een hoog niveau van aggregatie van persoonsgegevens de meest definitieve opiossing om de

risico s van onbedoelde openbaarmaking te minimaliseren Anonimisatie meet worden gedaan voordat de gegevens beschikbaar zijn voor hergebruik De herkenning van personen is steeds

vaker een bedreiging en er is een aanzienlijkgrijsgebied waar het moeilijk is vooraf te becordelen of heridentificatie mogelijk zal zijn in de tcekomst Het is zeer belangrijk om in het begin

van de productie zorgvuldig na te gaan of het beschikbaar stellen voor hergebruik alle informatie die afkomstig is van persoonsgegevens voldoende beschermd zelfs wanneer dit

uiteindelijkin de vorm van eengeanonimiseerde dataset wordt gepresenteerd

Benoem het verwerkingsdoel van de

oorspronkelijke uerzameling
✓Worden de aeeevens initieel verzameld voor duidelijk bepaalde doelen Input FIOD

10 2 e

Kritieke
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9Wat is doel van de venverking Project Omschrljf hetdoel

Kritieke vraag

Project mettoevoeglng input Ja Nee Onbekend

Het verzameien van Fraude Risico indicatoren en ht

0 nderbouwing toevoegen

✓ 10 2 dIsde verdere verwerking verenigbaar met het doel van de oorspronkelijke verwerking Onbekend

✓Project met toevoeging input Ja NeeIs de noodzakelijkheid van de verwerking aangetoond Ja

Resultaat IVIogen Volledig ingevuldRiskBoardii
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Kunnen
Nota bene Deze rapportage geldt als een formele verslaglegging van de uitgevoerde WMKtoets

en zal derhalve beschikbaar worden gesteld in een audit traject4
Resultaat Ingevuld Toelichting

Is de gegevensverwerking zoals vaorgesteld technisch ntiagelijk Naast haalbaarheid zijn in dit onderdeel aok de

rechten van de betrokkenen terugte vinden
Toelichting

I
Maakbaarheid intern perspectief4 1

Kritieke vraag

NVT Ja Nee ✓Kan de verwerking worden gerealiseerd met D A voorzieningen

Reaiiseerbaarheid intern perspectief

Project4 1 1 Ja

4 2

Kritieke vraag

Ja Nee o ✓Is ervoldoende budget en gekwalificeerd personeel beschikbaar voor de realisatie Project4 2 1 Ja

10 2 eJa Nee

Kritieke vraag

4 2 2 Is het project ingepland binnen het ontwikkelportfolio Project Ja

Is de kwaliteit van de gegevens als voldoende vastgesteld voor verwerking Juistheid van data Ja Nee Nog niet bekend Ja4 2 3
Input

Reaiiseerbaarheid extern perspectief4 a

Kritieke vraag

Ja Nee Nog niet bekend Ja o •ZiJn de gegevens bruikbaar voor D A Input richting D A4 3 1
I Input

Kritieke vraag

Ja NeeZijn de gegevens tijdig beschikbaar voor D A Input richting D A

Correctie en inzagerecht voor zover van toepassing

4 3 2 Input Ja

44

Kritieke vraag

NVT Ja Nee
Bestaat er een vindbare toegankelijke inzagevoorziening ‘alleen van toepassing indien het product inzichtelijk is

voor de belastingplichtige
o ✓4 4 1 NVT

Output

Kritieke vraag

NVT Ja Nee
Bestaat er een vindbare toegankelijke correctievoorziening alleen van toepassing indien het product inzichtelijk is

voor de belastingplichtige

Implementeerbaarheid extern pespectief

o ✓4 4 2 NVT

Output

✓Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld Onbekend Ja Nee4 5 1 Output Ja

Is D A in staat om de gegevens tijdig beschikbaar te stellen NVT Ja Nee4 5 2 Output Ja

I
Resultaat Kunnen Volledig ingevuld ✓

I
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Ja^ee vragen Is sen tnerking van toepassing op de velden kolommen Is een marking van toepassing op de bron |De tabellen die ontsloten

worden naar D A

Wat is de wettelijke grondslag voor de

gegevensverwerking waarop de WMK toets van bepaalde doelen

toepassing is

Uitvoering van een overeenkomst

Wettelijke verplichting

Algemeen belang

Worden degegevensinitieel verzameld voorduidelijkZijn de data herleidbear tot een individu

Data van alle subjecten

Selectie van de subjecten
Een geaggregeerde Data set

Een gecategoriseerde Data set

Belastingen inspecteur

Eelastingontvanger

Toeslagen

Douane

FIOD

niet spedfieke belastingprocessen
Interne processen

Ja Nee Nee

Onbekend OnbekendNee

AVG bijzondere persoonsgegevens

AVG niet bijzondere persoonsgegevens

Gegevens van VIPS landelijk bepaaldj

Speciale doelgroepen i e speciale interventie eenheden blijf van mij n lijf Onbekend

Een gegevensproduct direct antwoord op procesvraag Autorisattej toegang privileges credentials cryptografie Gegevens van medewerkers medewerkers van BD en MinFin

Gevoelige persoonsgegevens i e kinderen strafrecbtelijk financieelKoersgevoelig patent strategisch gevoelig
Metadata

Neutraal Ja NeeNVT JA NEE Is de vetdere verwerking verenigbaar met bet doel van de oorspronkelijke JA NEE Nog niet bekend

verwerking

Fasevan ontwikkefing Type gegevensverwerking

Verkenning NVT Datafundament

Informatieproduct

Management Informatie

Bronontsluiting

Analyse interne bedrijfsvoering

Ja Ja Neutraal

Lab Ja NeeNee Ja

Pilot

Pre productie
Productie

Ontwerpfase
Bouwfase

Wachtwoord bladbeveiliging

Nee Onbekend Nog niet bekend Nee

10 2 d
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PIA EOS Informatieloketten

facultatieve

GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING [ PIA RIJKSDIENST

Fraude EOS informatieloketten

VI 04
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PIA EOS Informatieloketten

Revisiegegevens

OmschrijvingVersie Datum Auteur

Initiele versie o b v input

interviews assessment op locatie door 10 2 e

0 1 19 10

2017

10 2 e f

Integrale uitwerkingf verwerking

reviewopmerkingen collegiale interviewers

0 7 23 10

0 9

10 2 e
1 0 15 12 Verwerking opmerkingen FG

Tekstuele verbeteringen aangebracht1 01 23 1

Tekstuele verbeteringen aangebracht n a v

bespreking met EOS cobrdinatoren

1 02 19 2

Redactionele verbeteringen o b v opm

EOS coordinatoren

1 03 6 4

Redactionele aanpassingen op consistentie

gebruikte termen en interpunctie

1 04 9 4
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PIA EOS Informatieloketten

I Samenvatting

Een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling fSEB de nieuwe term voor een PIA legt het vergrootglas op de

verwerking van persoonsgegevens met als doel het detecteren van risico s en aanreiken van risico

verminderende maatregelen In dit document wordt de term PIA gebruikt Doordat het bestaande

verwerkingen betreft heeftde PIA hier en daar ook kenmerken van een audit gekregen

De scope van de PIA is de verwerking van gegevensaanvragen verzoeken vorderingen] en daaruit

voortkomende verstrekkingen ende verwerking van inkomende signalen binnen de 11 Fraude EOS

fraudeloketten Vorderingen en verzoeken om gegevens komen vanzowel BD medewerkers medewerkers

van andere overheidsinstanties In geval van signalen betreft hetandere overheidsinstanties

belastingplichtigen of anonieme personen De resultaten zijn verzameld middels interviews gehouden door 2

personen vanuit het centrale fraude EOS regieteam met vertegenwoordigers van de informatieloketten in de

meeste gevallen een TL en loket coordinator inhoudelijk specialist medewerker informatieloket en een

regionaal formeel recht specialist De interviews zijn op gestructureerde wijze vastgelegd met behulp van

PAM een proof of Concept van een Privacy Assessment Model opgesteld door team CAP JAG Juridisch

Advies Gegevens en geent op het meest recente PIA model

De noodzaakvan de verwerkingen is voldoende aangetoond hetovergrote merendeel van devragen

correspondeert met het voldoen aan een wettelijke plicht van een andere overheidsorganisatie of betreft het

zorgvuldig verwerken incl vernietigen van spontaan ontvangeninformatie of de eigen taken van de BD

Tevens voorziet de werkwijze in het filteren van gegevensverwerkingen die niet of niet in de gevraagde vorm

uitgevoerd mogen worden Toetsing van de welbepaaldheid van het doel in combinatie met proportionaliteit
en subsidiariteit is hoewel niet formeel in procedures vastgelegd aanbeveling maatregelj overal als goed

ingebed aspect aangetroffen

In zijn algemeenheld is het beelddat er binnen de loketten zorgvuldig wordt gewerkt met expliciete aandacht

voor aspecten als rechtmatigheid incl geheimhoudingsplicht noodzakelijkheid van de verwerking

doelbinding proportionaliteit en subsidiariteit en informatiebeveiliging De bevindingen die ten aanzien van

voornoemde aspecten zijn gedaan hebben vooral het karaktervan eenmalige incidenten passend bij audit

achtige karaktervan een deel van detoetsing

De bevindingen uit de interviews zijn verder vooral gedaan op het vlakinformatiebeveiliging zoals de wijze van

verzenden van gegevens bewaren en vernietigen vangegevens vaak in samenloop met het bijzondere

strafrechtelijke karaktervan de verwerkte gegevens en de te brede toegankelijkheid van dePIA gebruikte
administraties waarin de verwerkingen deels met bijzondere persoonsgegevens staan geregistreerd

Voor nagenoeg alle bevindingen geldt dat een verdere uniformering van de werkwijze middels een centraal

vastgestelde werkwijze de benoemde risico s kan verminderen Aanvullend kan doorawareness in het

bijzonder voorlichting training het bewustzijn en hoe om te gaan met risico x y z leiden tot verdere

verbetering De geinterviewde personen hebben ook duidelijk aangegeven hieraan behoefte te hebben

Daarnaast is vastgesteld dat het meer centraal beleggen van bepaalde categorieen van informatieverzoeken

maar ook inkomende signalen tot eenduidigheid en risicoreductie kan leiden

1 Als in het vetvolg van deze rapportage wordt gesproken over infbrmatieloket ten of loket ten dan is zijn hier genoemde
Fraude ECS informatieloketten mee bedoeld
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II Vragenlijst Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

A Beschrijving algemene kenmerken gegevensverwerkingen

Beschrijfop gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen de verwerkingsdoeleinden en

de belangen bij de gegevensverwerkingen

1 Voorstel

Beschrijf bet voorstel waarde gegevensbeschermingseffectbeoordeling voorheen PIA op zieten de context

waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen

Het onderzoeksobject van de PIA zijn de 11 Fraude EOS Informatieloketten^j een belangrijke schakel in de

fraude en EOS aanpak De loketten zien vooral op gegevensuitwisseling metj zowel interne als externe^

partners en op het ontvangen ver en opwerken en doorgeleiden van signalen ten behoeve van onze

handhavende taken Scope is het loket en de via het loket verwerktegegevensstromen bv mjtatles naar

aanleiding van een kliksignaal bij klantregistratie of toezicht vallen buiten scope

2 Persoonsgegevens

Som alle categarieen persoonsgegevens op die warden verwerkt en deel ze in onder de typen gewaon

bijzonder of strafrechtelijk en wettelijk identificatienummer Geefper persoonsgegeven aan op wie het

betrekking heeft

Gewone persoonsgegevens

Doorde informatieloketten worden persoonsgegevens verwerkt voornamelijk in combinatie overlappend

met fiscale gegevens

In een niet limitatieve opsomming

Bronnen
_

ABS Inkomensheffing Vennootschapsbelasting

BVR KvK gegevens 6160

Ondernemingen historie 3220BVR

BVR Relaties 3150

BVR Standaard NAW Info 3110

FiBase FLG

GOA DACAS ETM en INL

GRS Geautomatiseerd Registratie Systeem erf en schenkbelasting niet rechtstreeks

benaderbaar

HSB info autogegevenSj lichte vrachtauto s en caravans aanhangwagens niet extern

uitgeleverd RDW

OB

RBG Registratie Bankgegevens

BRG Beheer Rekeningafspraak Gegevens
^

RIS Renseignementen Informatiesysteem

Toeslagen

Vastgiro

Vbn aanslaggegevens Vennootschapsbelasting

WOZ

^
De Icketten worden voor zowel fraude als externe overheidssamenwerkingsdoeleinden ingezet

^ BRG Beheer Reteningafspraak Gegevens administreert bankrekeningnummers die dcor de Belastingdienst in het

betalingsverkeer worden gebruikt

738337 00068



DAS

IKB Klantbeeld

Databank auto

Registratie informatieverzoeken incl persoonsgegevens

medewerkers en belastingplichtigen in

FSV Frauds Signalering Voorziening

Mail medewerkers EOS loketen postbussen EOS

Netwerkmappen q schijf

Bijzondere persoonsgegevens

[\ eldnaam
Nationaliteit en mogelijk andere bijzondere

persoonsgegevens uit bijvoorbeeld een

spontaan van politie OM ontvangen

strafdossier

Gegevens van kinderen

Betrekking op

Belastingplichtigen en of niet

beschrevenen

Bron

Derden OM

Politie

Belastingplichtigen en of niet

beschrevenen

Eigen

systemen

OM Politie

Strafrechtelijke gegevens]

[Veldnaam
Proces Verbaal

Statusinfo vervolging opsporing

Betrekking op

Verdachten veroordeelden

Belastingplichtigen

Bron

GEFIS

FSV

Wettelijk identificatienummer

[Veldnaam
BSN

LFI nummer

OB nummer

Betrekking op
Medewerker

Inhoudingsplichtige

OB plIchtige

Bron

LH

LH

OB
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3 Gegevensverwerkingen

Geefalle voorgenomen gegevensverwerkingen weer

De verwerking vindt plaats in de volgende vormen

Hoofddoel

1 Informatieverzoek intern Belastingdienst o g v wettelijke taak BD

Informatieverzoek derden o g v wettelijke verplichting wettelijke taak derden zoals het

voldoen aan een vordering van de OvJ op grand van art 126nd Sv arbeidstijdenwet_ arbeid

gerelateerde fraude uitkeringsfraude en ondermijnende criminaliteit

2

Klik signalen derden verwerken ontvangen van anonieme melders belastingplichtigen en

derde overheidspartijen

3

Afhankelijk van de grondslag voor de verwerking kan het een verzoek vordering op spontaan signaal
betreffen De volgende verwerkingen komenvoor

Verzamelen vastleggen opslaan
Ja

Ordenen Structureren Ja

Ja beperkt originele gegeven blijft bestaan vaak aangevuld
met een notitie kenmerk

Bijwerken of wijzigen

Opvragen Raadplegen Gebruiken
Ja

Verstrekken d m v doorzending

Verspreiden Ja

Combineren Ja

Afschermen Ja

Wissen of vernietigen
Nee [of slechts ad hoc niet centraal geregisseerd

4 Verwerkingsdoeleinden

Beschrijfde hoofd en nevendoeteinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen

Erzijn meerdere doelenvoorgegevensverwerkingen binnen de scope van informatieloketten

Vanuit het perspectief van de Belastingdienstgaat het om zijn taken op het vlak van heffing en inning van

belastingen en in het bijzonder het daarmee gepaard gaande toezicht c q handhaving

Het gaat primair om het heffen van belastingen en innen van vorderingen daarvoor noodzakelijke
identif catie en authenticatie het voorbereiden en nemen vanAwb besluiten en het behandelen van

geschillen en het uitoefenen van toezicht

Ten behoeve van externe aanvragers is het doel voldoen aan de informatieplicht Jegens deze externe

afnemersin het kader van hun publieke taken op gebied van toezicht inspectie en opsporing

Voorbeelden zijn opsporen van strafbare feiten het heffen van premies sociale fasten en innen van

vorderingen daarvoor noodzakelijke identificatie en authenticatie het voorbereiden en nemen van Awb

besluiten en het behandelen van geschillen

Daarnaast is ereen ongestructureerde gegevensstroom van klik tip signalen dooral dan niet anonieme

natuurlijke personen ten aanzien van al dan niet beschreven belastingplichtigendie de Belastingdienst
overkomt spontaan ontvangt en daardoor niet expliciet door de wettelijke taak afgedekt wordt Dit type

gegevens verwerking is mede door de aard van de gegevens risicovol en vraagt om een zeer zorgvuldige
vorm van verwerking beoordelen vernietigen of indien bruikbaartoebedelen
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5 Betrokken partijen

Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen Deel deze organisaties per

gegevensverwerking in onder de rollen verwerkingsverantwoordelijke verwerker verstrekker of ontvanger
Benoem tevens welkefunctionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke

persoonsgegevens

Belastingdienstonderdelen Rol Functionarissen

Min V Fin ancien DG

Belastingdienst
Verwerkingsverantwoordelijke

Ontvangen leveren intern bewerken Adm inistra tief medewerker informa tieloke tBD MKB

Ontvangen leveren intern bewerken Adm inistra tief medewerker informa tieloke t

BD PDB

Ontvangen leveren intern bewerken Adm inistra tief medewerker informa tieloke t

BD Douane

Ontvong en leveren intern bewerken Administratlef medewerker informatleloket
BD Toeslagen

Ontvangen leveren intern bewerken Adm inistra tief medewerker informa tieloke t

BD CAP

Ontvangen leveren intern bewerken Adm inistra tief medewerker informa tieloke t

FIOD

Ontvangen leveren intern bewerken Administratief medewerker informatieloket
BD ZGO

Ontvongren leveren intern bewerken Adm inistra tief medewerker informa tieloke t

BD overig

Externe

partijen samenwerkingsver
banden grondslag art 8 c

Rol Functionarissen

Wbp}

Administratiefmedewerker specialist analist

beheerder
Verantwoordelijke ontvanger en leverenBIBOB

Verantwoordelijke ontvanger en leveren Administratief medewerker specialist analist

beheerderTrack

Verantwoordelijke ontvanger en leveren Administratief medewerker specialist analist

beheerder
iSZW

Verantwoordelijke ontvanger en leveren Administratief medewerker specialist analist

beheerder
Polltle 126n Sv

Verantwoordelijke ontvanger en leveren Administratief medewerker specialist analist

beheerderGemeenten 64 Ppw

Samenwerkingsverband

verantwoordelijken ontvanger en leveren

Administratief medewerker specialist analist

beheerderiCOV

Verantwoordelijke ontvanger en leveren Administratief medewerker specialist analist

beheerder
UWV54Suwi

Verantwoordelijke ontvanger en leveren Administratief medewerker specialist analist

beheerderRIEC partners
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Samenwerkingsverband

Verantwoordelijke ontvanger en leveren

Administratief medewerker specialist analist

beheerder
LSI

Verantwoordelijke ontvanger en leveren Administratief medewerker specialist analist

beheerder
LBIO

Verantwoordelijke ontvanger en leveren Administratief medewerker specialist analist

beheerder
ILT

Verantwoordelijke ontvanger en leveren Administratief medewerker specialist analist

beheerder
IND

6 Belangen bij de gegevensverwerking

Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bijde voorgenomen

gegevensverwerkingen
Het belangvan de gegevensverwerking is financleel van aard toetsingvan nakomen en rechtmatigheid
van finandele aanspraken verplichtingen en heeft betrekking op nationale openbare velligheid

waaronder fraudepreventie detectie en gezamenlijke integrale overheidshandhaving De wettelijke taken

van de individuele gegevensaanvragersincl de Belastingdienst zelf onderbouwen de noodzakelijkheid

7 Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden

De verwerkingvan de persoonsgegevensvindt in Nederland plaats Er worden ook casusgewijs gegevens

geplaatst binnen de RIEC fileshare omgeving

Deze omgeving ligt bulten de directe scope van deze PIA maar vraagt om nadere toelichtingomdat In deze

omgeving BD gegevens verwerkt worden

S Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen incl informatiebeveiliging

Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke technische middelen en methoden de

persoonsgegevens worden verwerkt Benoem ofsprake is van semi geautomatiseerde besluitvorming

profilering of big dataverwerkingen en zo ja beschrijf waaruit een en ander bestaat

Deverwerkingvindt vraaggestuurd plaats en heeftgeen massaal volume en of standaard herhalend

karakter De Informatieloketten verwerken aanvragen betreffende It m maximaal 25 personen

Aanvragen die deze bandbreedte overstijgen worden in principe of afgewezen of met medetekenen van

een Teamleider of piv directeur verwerkt In een enkel geval blijkt de mogelijkheid tot verwerking buiten

de bandbreedte onterecht gemandateerd te zijn aan loketmedewerkers zelf

Gegevensvragen worden na marglnale
^

toetsing op rechtmatigheid of direct handmatig ] beantwoord

door een loketmedewerker Deze zoektzelf de gevraagde informatie opin de systemen of hij wordt

centraal verwerkt door SFO team Eindhoven met behulpvan een zgn informatiesjabloon
Dit sjabloon wordt dan de loketten waar de vraag is binnengekomen ingevuld en aanSFO Eindhoven

aangeboden Vervolgens gaat het sjabloon retour naar het loket van binnenkomstvoor verzending De

aanvragen worden verwerkt met behulp van een set standaard queries uitgevoerd door CAP Gegevens

die uit de bevraagde informatiesystemen de gevraagde gegevensals aanvraag registreert audittrail

verzamelten bij elkaar brengt

een vordering van de OvJ kan bv eigenlijk alleen marginaal getoetst worden
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Registratie verwerkingen

Aanvraagen verwerkingsinformatie wordt op verschillende manieren en locaties geregistreerd veelal in

een beveiligde map op de Q schijf EOS mailpostbussen en persoonlijke mailboxen met soms een historie

van voor 1 1 2015 de insteldatum van Specials Fraude EOS maar ook in systemen die voor een veel

bredere doelgroep dan de Informatieloketten toegankelijk zijn zoals FSV waartoe 2500 4000 BD

medewerkers toegang hebben De need to know toegankelijkheid van de verwerkingen kan hierdoor

onvoldoende worden gegarandeerd Zo kan een baliemedewerkervan Belastingen niet zijnde een CFD

baliemedewerker ook zien dat erover een belastingplichtige signalen zijn binnengekomen De wijze van

logging en monitoring is onvoldoende duidelijk geworden tijdens de PIA

Informatiebeveiliging

Degegevens worden qua verzending voornamelijk via mail verwerkt zowel intern Belastingdienst en bij

verzending naar derde partijen Daarbij wordt niet op alle locaties en niet door iedereen gewerkt met de

zgn RER lijst en het principe overdracht via BFT Aspera file transfer of een gegevenskluis en mail alleen

als restoplossing voor partijen die op de RER lijst staan In het merendeel van degenoemde voorbeelden

betrof het mailen aan derden die niet op de RER lijst staan In een aantal gevallen wordt binnende

opgesomde mogelijkheden geen werkbare bevonden opiossing gevonden en wordt overgegaan tot

levering op papier per post die beschermd wordt door het briefgeheim maar mogelijk feitelijk een groter

risico vormt dan bv mailen met een partij buiten de RER lijst

Er worden casusgewijs gegevens geplaatst binnen de RIEC fileshare omgeving Dit vraagt om nader

onderzoek zie risico maatregel Hierspeelt mede een rol dat een externe commerciele^ partij aangeeft
voorRIECte werken terwiji dit niet meer actueel blijktte zijn en het door J V werken metderde partijen

Solvinity sub verwerkers

Er worden incidenteel gegevens ontvangen op fysieke media veelal betreft dit anonieme tips kliks op cd

rom of usb stick Deze gegevensdragers worden volgens de geTnterviewden via EDP auditmedewerkers

toepassingsbeheer verwerkt opdaarvoor beveiligde hardware standalone machine^ Dit is conform de

daarvoorgeldende interne standaardrichtlijnen De onduidelijke aard herkomst van dergelijke media

leidt per definitie tot een risicovolle vorm van gegevensverwerking Dit komt overigens steeds minder vaak

voor

In AGH concept is sprake van een open concept waarin niet alleen medewerkers van de Belastingdienst

doorelkaar been kunnen zitten op de beschikbare werkplekken maarinzgn Rijksknooppunten ook

medewerkers van andere rijksdiensten De vertrouwelijkheid aard van de binnen deSpecial Fraude EOS

teams verwerkte gegevens vraagt om een meer dan standaard van informatiebeveiliging en afscherming

9 Juridisch en beleidsmaitig kader

Benaem de wet en regelgeving met uitzondering van deAVG en de Richtlijn en hetbeleid met mogelijke

gevolgen voor de voorgenomen gegevensverwerkingen

BIBOB Wet BIBOB

WSf Wet op het onderwijstoezichtDUO

Arbeidstijdenwet Wet arbeid vreemdelingen de Wet minimumloon en

minimumvakantiebijslag en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs de

Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet ter bevordering van veilige en gezonde

werkomstandigheden en werk en rusttijden voor werknemers Wet economische delicten

iSZW

Politie Sectorale wetgevingstrafrecht in het bijzonderart 126n Sv

Invorderingswet Participatiewet art 64 Ppw]Gemeenten

10 2 g
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sectorale] wetgeving deelnemers geen eigen grondslag convenantiCOV

UWV Art 54 Wet Suwi

Sectorale wetgevingdeelnemers convenantRIEC partners

Sectorale wetgeving deelnemers convenantLSI

Art 23WetLBio art 23LBIO

Sectorale wetgeving ILTILT

art 107 lid 7 VreemdelingenwetIND

10 Bewaartermijnen

Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkings
doeleinden

Er is geen uniforme specifiek op de Informatielokettentoegespitste werkwijze ta v de te hanteren

bewaar archiverings en vernietigtermijnen In zijn algemeenheid gelden de selectielijsten die zich ten

dele gedetailleerd uitspreken overte hanteren termijnen Per locatie is een verschillende werkwijze

geconstateerd en op enkele locaties zijn lokale instructies gemaakt Uniformering is gewenst

B Beoordeling recbtmatigheid gegevensverwerkingen

Beoordeel de rechtsgrand noodzaak en doeibinding van de voorgenomen gegevensverwerkingen en

rechten van de betrokkene

11 Rechtsgrond

Bepaal op welke rec itsgront en de gegevensverwerkingen warden gebaseerd
Vanuit de Wbp bezien is de verwerkingsgrondslag voor de BDen de derde partijen te baseren op de

respectievelijke publiekrechtelijke taken art 8 sub e Wbp respectievelijkart 8 sub c Wbp

Voor de BD gaat bet om de Awr en de belastingmiddelspecifieke wetgeving

Voor de aanvragende partijen is de wettelijke grondslag te vinden in de wetgevingzoals vermeld onder 9

ledere aanvraag wordt gecontroleerd op de specifieke wettelijke grondslag die de recbtmatigheid en

noodzaak van de verwerking onderbouwt Afgezien van bet risico van bet alleen marginaal toetsbaar zijn

van bepaalde aanvragen^ is overal geconstateerd dat alleen bij voldoende^ expliciete kenbaarheid van de

grondslag gegevens worden geleverd meer algemeen gegevens worden verwerkt Bij twijfel wordt of

niet geleverd en of overleg gevoerd met de aanvragende partij om te komen tot eennadere aanscherping

12 Bijzondere persoonsgegevens

Indien bijzondere ofstrafrechtelijke persoonsgegevens warden verwerkt beoordeel of een van de wettelijke

uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is Bij verwerking van een wettelijk

identificatiemimmer beoordeel afditis toegestaan

Het gebruik van het BSN is voor de Belastingdienst op basis van de Awr en art 10 van de Wet Algemene

Bepalingen Burgerservicenummer toegestaan

Het verwerken van strafrechtelijke informatie is min of meer onlosmakelijk verbonden met het verwerken

van gegevensleveringen verzoeken vorderingen van partijen uit de strafrechtketen zoals OM en Politie

Mogelijk zijn de Wpg en Wjsg van toepassing De verwerking is in de besproken situaties terug te bnengen
tot een wettelijke grondslag verplichtingtot leveren informatie gekoppeld aan een uitzonderingsgrond in

deAVGom het te verwerken en de nader uit te werken maatregel van vernietigen na ontvangst vanwege

738337 00068



gebleken onbruikbaarheidi DegeTnterviewde medewerkers zijn zich bewustvan de noodzaak tot extra

zorgvuldigheid die dit met zich meebrengt

De noodzaak grondslagvoorde verwerking vangegevens in een spontaan ontvangen proces verbaal

vanuitOM Politie moetpergeval onderzocht worden Hiervoor bestaan op dit moment geen uniforme

richtlijnen Het verdient aanbeveling dit nader uit te werken ente implementeren

In de verwerkte gegevens bevinden zich mogelijkook VIP s en ambtenarenposten wel herkenbaardoor

een codering Hiervoor bestaan op dit moment geen uniforme richtlijnen

13 Ooelbinding

Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld beoordeel

of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn

verzameld

Degegevensverwerkingdoorde informatieioketten raakt aan de BD taken op het vlak van heffen en

innen van belastingen en bijbehorend e handhaving en toezicht incl verwerking klik signalen of aan het

voldoen van een wettelijke informatieplicht Jegens andere overheidsinstantiea

De in de interviews geconstateerde casusgewijze beoordeling van de aanvragen op onder andere

doelbinding is een goede risico beperkende maatregel BiJ een onderzoek naar bijstandsfraude is

aangevraagde info bijvoorbeeld over de OB niet zondermeer passend en wordt niet of alleen na

aanvullende toetsinggeleverd Sommige leveringen kunnen^ zoals eerdergesteld^ alleen marginaal

getoetst worden zoals een vordering o g v art 126 nd Sv Tips en kliks vormen een aparte categorle

waarvan mede in relatle tot bewaren vernietigen informatie mogelljk qua verdere verwerking een risico

vormen

14 Noodzaak en evenredigheid

Beoordeeld ofde voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de

nagestreefde doeleinden Ga hierbij in ieder geval in op

a Proportionaliteit stoat de inbreak op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de

persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden
De interviews hebben als algemeen beeld opgeleverd dat iedere aanvraag getoetst wordt ten

aanzien van dit aspect en waar nodig wordt teruggebracht tot aanvaardbare proporties of evt

zelfs wordt afgewezen Er is geen integraal^ totaalbeeld voorhanden

b Subsidiariteit kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere voor de

betrokkenen minder nadelige wijze worden verwezenlijkt
De interviews hebben als algemeen beeld opgeleverd dat Iedere aanvraag getoetst wordt ten

aanzien van dit aspect Niet leveren komt voor veelal vanuit proportlonaliteitsoverwegingen maar

ook doordat gegevens bij een bronhouder bv basisregistratie elders moeten worden gevraagd en

niet gemakshalve in een keer bij de BD Alternatief zou ook kunnen zijn het vragen van gegevens

bij betrokkenen of administratieplichtigen zelf Dit is nietreeel doordat betrokkene of nog niet op

de hoogte mogen zijn van een voor onderzoek en of er speciflek behoefte is aan kwalltatlef

volwaardige contra informatie De Belastingdienst is dan een van partijen die als authentieke

bronhouder over de gevraagde gegevens beschikt Ten aanzien van de wijze van verwerken zie

bv onder beveiliging de risico s benoemd m b t email verkeer zijn erwel bevindingen gedaan ten

aanzien van het onvoldoende bekend zijn van velllgere alternatieven voor de wijze van verwerken

15 Rechten van de betrokkenen

Geefaan hoe invalling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen Indien de rechten van de

betrokkene worden beperkt bepaal op grondvan welke wettelijke uitzondering dat is toegestaan
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De invulling van het inzage en correctierecht en het vergeetrechf kent de zelfde tekortkomingen die BD

breed bestaan ten aanzien van opzet bestaan en werking van voorzieningenop dit vlak en is vender buiten

scope geplaatst van dit assessment Vender moet er voor niet te valideren gegevens uit tips en kliks een

werkwijze worden geintroduceerd die overeenkomt met het vergeetrecht dus bewaartermijn van

maximaal aanslagjaar casus specifieke navordertermijn
In zijn algemeenheid is de verwerking van gegevens binnen de loketten terugte vinden in de meldingenlijst
zoals gedaan aan de AP Of de uitzonderingen op de informatieplicht art 23 lid 1 Avg letters c d e^ h van

toe passing zijn^ behoeft nader onderzoek Opname in hetverwerkingenregisterconform de AVG wordt

aanbevolen

C Beschrijving en beoordeling risico’s voor de betrokkenen

Beschrijfen beoordeel de risico’s van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden
van de betrokkenen Houd hierbij rekening metde aard omvang context en doelen van de voorgenomen

gegevensverwerkingen

16 Risico’s

Beschrijfen beoordeei de risico’s van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor ds rechten en vrijheden
van de betrokkenen Ga in ieder gevai in op

a welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en vrijheden
van betrokkene

b de oorsprong van deze gevoigen
c de waarschijntijkheid kans dat deze gevolgen zutten intreden en

d de ernst impact van deze gevolgen voor de betrokkene wanneer deze intreden

Hou bij elk aspect rekening met de aard omvang context en doelen van de gegevensverwerking

1 Rechtmatigheid en noodzaak van verwerking
Door de casusgewijze controle door daarin gespecialiseerde medewerkers van externe verzoeken tot

verwerking door het loket is het risico voor betrokkene beperkt aanvaardbaar Kliksignalen vormen

een aparte categorie van persoonsgegevens die een specifieke gecontroleerde behandeling

verdienen Voor interne opvragen incidenteel lijkt de toetsing minder diepgravend door de interne

veelal collegiale herkomst Dit levertwel een risico op van onrechtmatige verwerking bv huizenprijs
uit kadaster bij koop woning opvragen Tevens bestaat het risico vanvermenging van rollen bv in

gevai van een iCOV opvraag door het RIEC die bij de BD district codrdinatorterechtkomt

Bulkverwerking in het bijzonder het toetsen valideren voorkomen daarvan door een getrapte

bestuurlijke toetsing op het niveau van de piv directeur bleekop 1 locatie te zijn gemandateerd naar

het uitvoerende niveau Dit is risicovol en moet worden teruggedraaid voorkomen

2 Ooeibinding
De casusgewijze verwerking brengt een individuele mogelijkheid tot toetsing van dedoelbinding met

zich mee De SFO medewerkers worden niet ondersteund door centrale instructies standaard

datasets per 3® partij etc Hierdoor ontstaat het risico van niet uniforme verwerking en verwerking
buiten de doelbinding Tevens is niet centraal voorzien in een standaard disclaimer

3 Proportionaiiteit en subsidiariteit

De casusgewijze verwerking brengt een individuele mogelijkheid tot toetsing van proportionaiiteit en

subsidiariteit met zich mee De SFO medewerkers worden niet ondersteund doorcentrale instructies

standaard datasets per 3
^

partij etc Hierdoor ontstaat het risico van niet uniforme verwerking en een

bovenmatige verwerking In het bijzonder bij LBIO aanvragen lijkt dit zich voorte doen er worden

volledige aangiften opgevraagd en geleverd terwiji in iedergeval het privacy protocol van LBIO een

veel beperktere dataset als maximaal te verwerken beschrijft

I nformatie bevel I iging

De meeste bevindingen en daarult voortvioeiende rlslco’s zijn binnen dit aspect
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gedaan geconstateerd De wijze van verzenden in het bijzondervia mail vormt sen risicQ Zeker als

niet bewust wordt omgegaan met de lijst met partijen met wie fiscale persoonsgegevens per mail

gewisseld mogen worden Daarnaastis mail een restvoorziening na andere voorkeurs

verzendvormen zoals BFT Dit leidttot het risicovan onrechtmatige verwerking waaronder het

specifieke risicovan data lekken Het assessment op locatie heeft hierin qua bewustzijn al verbetering

gebracht maardit risico kan verderverkleind worden door aanvullende maatregelen
De toegangtot de levering registraties behorende bij deinformatieloketten iste ruim toegankelijk
metals risico kennisname van strafrechtelijke persoonsgegevens buiten de kringvan geautoriseerde

personen {need to know dit speelt in het bijzonder bij FSV als registratietool Dit risico is aanzienlijk te

verkleinen door het implementeren van een verbeterde uniforme werkwiJze Het aantal

administraties en de mogelijke varianten vormt een T vergelijkbaar risico Ook hier geldt dat

uniformering het risico helpt beperken Er zijn ongeveer 4 000 autorisaties voor FSV afgegeven in

verschillende autorisaties toegangen van seniorgebruiker tot alleen inkijk Duidelijk is wel dat er

geen automatische intrekking van autorisaties plaatsvindt en dit nietgekoppeld is met de procedure
rondom IMS profielen wat de verwerking in FSV meer risicovol maaktdan noodzakelijk De wijze van

verwerking van persoon gegevens in de RIEC omgeving levertop basis van de nu beschikbare

informatie risico signalen op Ditvraagtom nader onderzoek separaataan de afrondingvan deze PIA

maatregel

Daarnaast ontstaat steeds nadrukkelijker het risico dat er door het flexibel huisvesten werken in rijks

knooppunten er onbedoeld kan worden meegekeken of meegeluisterd telefoongesprek t a v

gevoelige informatie Uit het privacy protocol RIECvoIgtookdatde partners binnen het RIEC

convenant elkaar over en weer kunnen aanspreken op de beveiliging vanuit de uitgewisselde
informatie waarvan ieder voor zich eigenaar en verantwoordelijk blijft

4 Gegevenskwaliteit waaronder data integriteit]

De kwaliteit van de verstrekte fiscale persoonsgegevensis goed De informatie wordt als een kopie

van hetorigineel authentieke gegeven verstrekt

De wijze van vastleggen van de verwerking incl persoonsgegevens vormt wel een risico doordat de

verwerking niet uniform gebeurt en vastlegging of niet of meervoudig met verschillen per locatie

plaatsvindt Bij het reconstrueren van een verwerking bv op basis van een inzageverzoek zal dit

verschillende resultaten per locatie opieveren Ook hier geldt dat uniformering het risico helpt

beperken

5 Data Governance control beheer bewaren en vernietigen

Het zicht op de verwerkingen kwantitatief en kwaftatief kan worden verbeterd Het aantal per

locatie verschillende registraties vormt een risico Ook hier geldt dat uniformering het risico helpt

beperken

6 Awareness gebruikers
Het assessment op locatie heeft hierin qua bewustzijn al verbeteringgebracht maar dit risico kan

verderverkleind worden door aanvullende maatregelen zoals voorlichting en centraal opgestelde
werkinstructies en controle op naleving

D Beschrijving voorgenomen maatregelen

Beschrijf de voorgenomen maatregelen om de hiervoor beschreven risico’s van de voorgenomen

gegevensverwerkingen voor de vrijheden en rechten van betrokkene aan te pakken
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17 Maatregelen

Beoordeel welke technische organisatorische err juridische maatregelen in redelijkheid kunnen warden

getroffen am de hiervoor beschreven risco’s te voorkomen ofte verminderen Beschrijf welke maatregel
welk risico aanpakt en wat het restrisico is na het uitvoeren van de maatregel Indien de maatregel het

risico nietvolledig afdekt motiveer waarom het restrisico acceptabel is

1 Rechtmatigheid en noodzaak van verwerking
a Herkenning rechtmatigheid uitvragernader uniformeren organiseer vormen van single

point of contact bv doorgebruikte maken van aan elkaar bekend gemaakte postbussen

b A s een interne medewerker een uitvraag doet overigens sporadisch vindt niet de check

plaats of deze medewerker hiertoe bevoegd is Maatregel is onderzoek de inzet van het

informatiesjabloon voor intern gebruik zondertussenkomst van de informatieloketten

c Een verstrekking van ICOV in RIEC verband komt bij de district coordinator van de BD

terecht Maak hierover aanvullende procedure afspraken

d Borg dat politie niet ook een aanvraag doet o g v 126nd Sv bij bijvoorbeeld ICOV en of de

FIOD infodesk

e Standaardiseer de procesgang voor kliksignalen incl beoordelen datakwaliteit logging en

monitoring en de bewaartermijn bv actueel belastingjaar 5 jaar navorderingstermijn

f Ontwikkel en implementeer een uniforme werkwijze voor omgang met ontvangen

strafvordelijke gegevens

g Verbied mandatering van het accorderen van bulkverwerkingop uitvoerend niveau en

beeindig eventueel nog bestaand mandaat

2 Doelbinding

a De disclaimer doelbinding niet verdere verwerkingvanuit de SFO coordinatie centraal

formuleren en altijd meeleveren

b Introduceer standaard informatiesets voor in ieder geval veelvoorkomende^ repeterende vragen

instructie vooringevuld informatiesjabloon

3 Proportionaliteit en subsidiariteit

a Trek hetlokaal afgegeven mandaatin doordeTLaan de coordinator en medewerkers van hetloket

om akkoord tegeven op bulkaanvragen vanuitde RIEC of anderszins Dat

doorkruist de functiescheiding die hiervoor bewust is aangebracht

b Voer een WMKtoets uit op de verwerkingen voorLBIO en neem vervolgactie o b v de uitkomst

gestart

4 Informatiebeveiliging

a Maakde standaard externe verzendvolgorde kenbaar 1 BFT 2 RER lijst 3 Brief 4 Restcategorie

Doe nader onderzoek naarde wijze van gegevensverwerking in de RIEC IS omgeving Tevens

navraag doen bij het LIEC wie geautoriseerd zijn voor RIEC IS

Initieer logging daar waar dit nog niet plaatsvindt Waten hoete loggenen monitoren nader

vormgeven in RIEC verband incl functiescheiding

Geen verzoeken en antwoord BDmeerin FSV opnemen vanwege het raadpleegbaar zijn door bv

Belastingen baliemedewerkers Adviseer implementeer centraal een alternatief

Maak een keuze over de LBIO verzoeken m b t centraal decentraal beleggen WMK LBIO gestart

Organiseer centraal het werken met een voorgedefinieerde mappenstructuur Maak een keuze

ten aanzien van het al dan niet gebruik van Connect People CP en communiceer de uitkomst

standpunt CP gaan we hiervoor niet meer gebruiken alternatief is

Functiescheiding toepassen in het procesvan beoordelen en verstrekken van

i n form ati everzoe ke n

Altijd verstrekken vanuit een postbus is afspraak cq moet afspraak standaard worden

b

c

d

e

f

g
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h Logging en monitoring en bv sen meer fijnmazige autorisatie toekenning gebaseerd op IMS in het

bijzonder voor FSV® OPO tool draagt bij aan een verbeterd toezicht op ongeautoriseerde

toegang Dit werkt mogelijk niet voor alls gebruikte systemen

i Onderzoek of er binnen de locaties van de SFO s mogelijkheden zijnvoor verbijzonderde vormen

van toegangscontrole met bv aparte autorisaties Bijvoorbeeld als DF A in de Knoop

5 Gegevenskwaliteit waaronder data integriteit
a Mailen persoonsonafhankelijk maken postbusverzendingi p v uit persoonlijke mail

b Uniformeren registratie met bijzondere aandacht voor strafrechtelijke persoon gegevens Op

meerdere locaties zijn er minimaal 3 4 registraties waar deels eenzelfde registratie van signalen

en of infoverzoeken plaatsvindt

c Niet in alle gevallen wordt degeleverde info die via RIEC IS wordt gedeeld ook geregistreerd

binnen de Belastingdienst Moeten we zowel in RIEC IS verband als bij BD registreren

d Verstrekte informatie in casusoverlegstandaard en uniformeer vastleggen

6 Data Governance control bebeer bewaren en vernietigen

a Centraal opstellen van een instructie vernietiging uniformeren bewaartermijnen mogelijk als

actie al opgepakt binnen de ketentafel Gegevens voorheen DMF

b Uniformeren registratie Op meerdere locaties zijn er minimaal 3 4 registraties waar deeis

eenzelfde registratie van signalen en of infoverzoeken plaatsvindt Voorbeeld mappenstructuur

uit Groningen omarmen

7 Uniforme werkwijze incl awareness gebruikers
a De roep is sterk om een landelijke instructie eigenlijk meer sturing voor deinformatieloketten al

was het maar als richtlijn Dat alles t b v meer eenduidigheid in werken Hierin komt ook weer

het vraagstuk centraal decentraal naarvoren Procesplaat en AO beschrijving IV D en de

ketentafel gegevens kunnen bijdragen aan een landelijke werkwijze

b De VTA FR gaf aan dat in een instructie uit 2015 zie bijiage vermeld staat dat de BIBOB

verzoeken vanuit het LBB en route vice versa via EHI zouden lopen Toets en actualiseer waar

nodIg
c Synchroniseer de Informatieloketten met de FIOD infodesk qua rolverdeling werkwijze
d de OPO tool wordt in R dam gezien als deels een verlengstuk van het Informatieloket Hier

worden ook i c m FSV signalen in vastgelegd Maak een keuze m b t uniform gebruik
e Info verzoeken vanuit de rompteams worden mondjesmaatontvangen bijv KvK kadastere d

maar afspraak in Arnhem is dat het informatieloket daar niet van is N a v deze toets gaat dat nog

eens worden aangescherpt Maak een keuze m b t uniforme werkwijze

f In beeld brengen bestaande S6 groepen op autorisaties en benoemen SG groep en deze SG

groep en opnemen in standaardprofiel van relevante MKB functionarissen

^

Stoppen met gebruik van FSV is ook eenmogelljke maatregel en op 1 locatle vanwege het risico ook

toegepast
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Fixes in 99 versie augustus 2018 AVG gereed

1 Terminologie AVG conform gemaakt

2 Voorblad uitgebreid met extra vragen mbt bet type verwerking risicosignalen toegevoegd die in vc

3 Dashboard gewijzigd indicatoren stoplichtkieuren toegevoegd mbt type verwerking zoals ingevul

4 Keuze bedrijfsvoering gerechtvaardigd belang op voorblad leidt deels tot aangepaste vragen bij w ^
5 Invullen opmerkingenvelden met toelichting op keuzes verplicht gesteld in tabbladen willen en kun

voor vragen intern BD CAPJuridisch_advies_gegeve extern gegevens@digitaleoverheid nl

De WMK toets valt onder een Creative Commons Naamsvermelding GelijkDelen 4 0 Internationaal licentie

Gebruik van het proto type is voor eigen risico en rekening Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de

Flier vindt u on line de meest actuele versie
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1
orkomend geval verschijnen in kolom c

d op voorblad BETA PIA advies

lien en kunnen toegespitst op type verwerkingsgrondslag

men

uitkomsten van de WMK toetsing
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non AVG compliantie oud EHi produkten

Achtergrond context

Op 20 mei jl is de lijst met oud EHi produkten door de directeur besproken in aanwezigheid van alle

MT leden Privacy officer en teamleiders en productmanagers van cluster 5 en 6 De lijn die is op 20

mei is afgesproken is bekrachtigd in bet MT DF A van 21 mei jl zie verslaglegging aldaar

Als actie richting DQR board is benoemd het agenderen van alle maatregelen die in het kader van

AVG compliantie zijn afgesproken Met de vraag om het advies van het DQR board of de de AVG

compliantie van deze produkten in zijn geheel aantoonbaar is

Aanbieding DQR board 23 mei 2019

Ter info de lijst van 43 produkten1

Ter info Voor de produkten met status ja in de kolom uitgeleverd in de periode 2 april 20

mei zijn PIA s voorhanden

a Een aantal PIA s is reeds ter info aan DQR board gezonden zie ook agendapunt 6b van 9

mei

b In aanvulling bij deze ter info de onlangs uitgevoerde verkorte PIA s

2

Ter advies

Advies wordt gevraagd aan het DQR board of de AVG compliantie op de betreffende produkten

in zijn geheel aantoonbaar is en of een positief advies richting directeur en MT kan worden

gebracht inzake de aantoonbare AVG compliantie van die oud EHI produkten

De evaluatie van alle maatregelen die in het kader van AVG compliantie zijn getroffen worden bij

deze aangeboden

3
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Vragenlijst behandeling fraudesignalen

Inleiding

Het Directieteam van de Belastingdienst heeft in december de opdracht gegeven om bij de

verschillende dienstonderdelen te ondereoeken hoe zorg wordt gedragen voor een evenwichtige
behandeling van fraudesignalen Fraudesignalen worden in deze opdracht gedefinieerd als

aanwijzingen die opkomen in het fiscale toezicht met betrekking tot mogelijk verwijtbaar gedrag
grove schuld of opzet van een of meerdere subjecten met als doel om minder belasting aan te

geven en af te dragen dan wettelijk vereist often onrechte belastinggeld te claimen en te

ontvangen Let wel bij fraudesignalen staat het nog geenszins vast dat daadwerkelijk sprake is

van fraude

De aanleiding voor deze opdracht is gelegen in de zogenoemde CAF Toeslagen zaken De blik zal

met name gericht zijn op de wijze waarop binnen de verschillende onderdelen zorg wordt gedragen
voor een zorgvuldige behandeling van signalen zonder vooringenomenheid waarbij voldoende

rekening wordt gehouden met de menselijke maat

Als eenmaal geconstateerd is dat sprake is van een redelijk vermoeden van frauduleus handelen

dan vindt de feitelijke afhandeling daarvan plaats via het strafrechtof het boeterecht De wijze

waarop de verdere strafreehtelijke behandeling van een fraudecasus door de FIOD wordt

aangepakt valt buiten de scope van dit onderzoek Het komt voor dat een casus na aanvankelijke
behandeling bij de FIOD terugkomt voor administratiefrechtelijke afdoening De verdere

behandeling van deze casus valt wel binnen de scope van dit onderzoek

Deze vragenlijst is de eerste stap in de verkenning van de wijze waarop fraudesignalen binnen de

organisatie worden opgepakt Deze vragenlijst zal daarom zeker niet compleet zijn De bedoeling is

om daar waar nodig de informatie uit de vragenronde aan te vullen met interviews Uiteraard

staat het je vrij om extra informatie op te nemen of bij onduidelijkheid contact op te nemen

met het projeetteam Voor een goede uitvoering van de opdracht is een gedegen beantwoording
een vereiste Beschrijf daarbij ook expliciet hoe het in de praktijk er aan toe gaat De directeuren

van de uitvoeringsdirecties hebben in het directieoverleg van december hun volledige medewerking
toegezegd

De uitkomsten van deze vragenlijsten en de interviews zullen worden verwerkt in een rapportage
aan de directie vergezeld van mogelijke verbetervoorstellen Het streven is om in juli 2020 het

rapport op te leveren De vragenlijsten zullen worden uitgezet bij vertegenwoordigers van de

middelen en processen Vpb IH OB LH FR Controle ^
en bij vertegenwoordigers van die

dienstonderdelen die specifiek belast zijn met het behandelen van mogelijke aanwijzingen van

fraude Het is dan ook de bedoeling dat de vragenlijst wordt beantwoord vanuit het perspectief van

deze middelen processen c q dienstonderdelen Ter ondersteuning van dit onderzoek is een

klankbordgroep in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van alle directies zijn

opgenomen Zij zullen ook de vragenlijsten uitzetten en innemen In bijiage 1 tref je een overzicht

van de samenstelling van de klankbordgroep

Vragen

Met behulp van de onderstaande vragen proberen we een beeld te krijgen van de wijze waarop de

behandeling van signalen van mogelijke fraude binnen jouw dienstonderdeel plaatsvindt De

vragen zijn bedoeld als hulpmiddel Als je beschikt over beschrijvingen evaluaties etc stellen we

het op prijs wanneer je daar in de beantwoording naar verwijst en of ze meestuurt Een toelichting
zeker bij vragen die ontkennend worden beantwoord wordt op prijs gesteld

^
Met DFEiA en Invordering zullen afzonderlijke gesprekken worden gevoerd
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Vraqenliistinqevuld door

Directie afdeling functie

Datum

In dit onderdeet zijn vragen opgenomen met

betrekking tot de opeenvolgende stappen die bij de

behandeling van aanwijzingen warden genomen

Processtappen

1 Op welke manier komen aanwijzingen
met betrekking tot mogelijke fraude

op

Toeslagen verkrijgt zowel interne signalen als

externe signalen Interne signalen komen

bijvoorbeeld van de afdeling toezicht die

tijdens een reguliere controle een

onregelmatigheid opmerken die kan zien op

mogelijkmisbruikcq oneigenlijkgebruik Ook

kunnen interne fraude onderzoeken leiden tot

nieuwe signalen Daarnaast verkrijgt Toeslagen
interne signalen van de blauwe collega s en bet

CAF brede team

De externe signalen kunnen komen van de

GGD de politie gemeenten of burgers soms

anonlem

2 Op welke wljze en door wie worden

deze aanwijzingen in eerste instantie

beoordeeld

Alle interne en externe signalen met

betrekking tot toeslagen die zien op mogelijke
fraude enkelvoudig of georganiseerd komen

centraal binnen bij het fraude meldpunt van

Toeslagen

Medewerkers van dit fraude meldpunt maken

de eerste beoordeling screening

Een signaal dat ziet op mogelijke fraude

gepleegd door een individuele burger wordt

door het meldpunt geprioriteerd Vervolgens
worden de meldingen met de hoogste prioriteit
behandeld door medewerkers van de afdeling
fraude

De fraudesignalen die zien op mogelijke
georganiseerde fraude bijvoorbeeld
samenspanning tussen

kinderopvangorganisatie en vraagouders
worden overgedragen aan het ScreeningsTeam
STEAM Dit team bestaat uit medewerkers

van fraude toezicht handhavingsregie en

data analyse Dit team prioriteert de

meldingen

Ook geven de medewerkers van het meldpunt
signalen door aan interne externe partijen

bijvoorbeeld gemeente GGD collega s van

blauw

3 Welke criteria worden daarbij
gehanteerd

10 2 d
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4 Op welke wijze en door wie worden

aanwijzingen na een eerste

beoordeling eventueel vender

opgew erkt

Een signaal dat ziet op mogelijke fraude

gepleegd door een individuele burger vifordt

door het meldpunt geprioriteerd Vervolgens
worden de meldingen met de hoogste prioriteit
behandeld door medewerkers van de afdeling
fraude

De fraudesignalen die zien op mogelijke
georganiseerde fraude bijvoorbeeld
samenspanning tussen

kinderopvangorganisatie en vraagouders
worden overgedragen aan het ScreeningsTeam
STEAM

5 Wat zijn de mogelijke gevolgen die

voortvioeien uit een opgewerkt signaal
en wie zijn daar vanuit de

Belastingdienstbij betrokken

Signalen die zien op individuele bsn s

De medewerker van de fraudeafdeling
beoordeeld de aanspraak op de toeslag
rechtmatigheidscheck De bevindingen
worden vastgelegd in een behandelverslag en

daarbij wordt een advies meegegeven Dit

advies kan varieren van vender geen actie

nodig want de aanspraak is gerechtvaardigd
tot mogelijk vermoeden van fraude

Het behandelverslag met advies wordt

vervolgens voorgelegd aan de

boetefraudecoordinator bfc er Na

goedkeuring door de bfc er voert de

behandelaar eventueel een correctie door

In geval van een vermoeden van fraude gaat
het dossier door naar een andere medewerker

Deze voert nogmaals een controle uit Dit kan

leiden tot een sanctiememo opieggen
bestuurlijke vergrijpboete welke wordt

voorgelegd aan de BFC er Ook kan het leiden

tot de constatering dat de fraude mogelijk zo

omvangrijkis dat dit moet leiden tot een

preweeg document en overdracht naar het

strafrecht In dit laatste geval zal dit worden

besproken met de BFC er en de

Contactambtenaar Toeslagen

Indien een sanctiememo wordt voorgelegd aan

de BFC er en de BFC er besluit dat er een

bestuurlijke vergrijpboete moet worden

opgelegd maakt de BFC er een boetevoorstel

Vervolgens wordt het dossier overgedragen
naar een ander team binnen de fraudeafdeling
Een medewerker van dit team zal het

voornemen tot het opieggen van de boete

opstellen

Overigens kan een onderzoek van een

individueel signaal ook leiden tot een grotere

populatie van bsn s en het vaststellen van

georganiseerdheid

Signalen die zien op mogelijke
georganiseerdheid

Zoals hierboven gezegd worden deze signalen
behandeld door het ScreeningsTeam STEAM

Signalen metde hoogste prioriteit worden

opgewerkt in een zoqenaamde Quickscan In
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een dergelijke Quickscan wordt een beeld

geschetst van bijvoorbeeld een KOO aan de

hand van gegevens die Toeslagen heeft en

wordt een advies gegeven over de verdere

behandeling van hetsignaal De Quickscans
worden vervolgens besproken in het TWO

Twee wekelijks Overleg Daar wordt

vervolgens de beslissing genomen op basis

van de quickscan op welke wijze de casus

verder moet worden behandeld De mogelijke
keuzes hierin zijn
1 Er wordt geen verdere actie

ondernomen incidenteel casus naarToezicht

De casus gaat naar een IST team

Integraal SubjectgerichtToezicht
De casus gaat naar het fraudeteam

4 De casus moet verder worden

uitgezocht en gaat terug naar het STEAM

ScreeningsTeam

2

3

Als een casus naar een IST team of naar het

fraude team gaat kan bij individuele

vraagouders die een KOT aanvraag bij de

betreffende KOO hebben lopen een uitvraag

plaatsvinden Ook kan het opwerken van een

casus leiden tot inzet van het strafecht Een

dergelijke casus wordt dan opgewerkt door het

fraude team en overleg zal plaatsvinden met

een BFC er en de CA

6 Is sprake van speciale afdelingen of

teams die signalen oppakken of

uitwerken

ja het komt allemaal centraal binnen bij het

fraudeteam

In geval van signalen die zien op mogelijke
georganiseerde fraude is het Steam team

betrokken Dat is een apart proces waarbij
deze casussen uiteindelijk weer belegd worden

in het fraudeteam of een IST team

Vastleggingen
1 Welke applicaties worden gebruikt voor

de bovenvermelde processtappen En

wat is de status van deze applicaties

Met status wordt bedoeld of de betreffende applicatie
door de uitvoeringsdirectie is goedgekeurd

Berichten incl te beoordelen signalen komen

binnen via de mail postbus functie

Registratie van de berichten vindt plaats in

BPM

Geselecteerde signalen worden geboekt in FSV

Fraude Signalerings Voorziening

Bijbehorende gegevens worden op een

afzonderlijkedirectory digitaal opgeslagen
Aansluiting op basis Toeslagen Verstrekkingen
Systeem TVS

Voorgaande heeft betrekking op applicaties tbv

het registreren van signalen

Bij beoordeling van signalen kan gebruik
worden gemaakt van andere applicaties Bijv
niet limitatief

Kooviewer Contrainformatie

Kinderopvang gegevens
Applicaties vanuit Mainframe BD

Applicaties ibv informatie over de

gewerkte uren en inkomsten FLG
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ABS PolisadministratieUWV gewerkte
uren viewer

RIS

IGA

DAS

Deze applicaties kunnen geraadpleegd worden

bij een eerste beoordeling van een aanvraag

Hierbij benadrukken we dat het niet limitatief

is en afhankelijk van de bemerkingen die bij
een aanvraag opkomen
Voor nadere beoordeling kan gebruik worden

gemaakt vanl I0 2 e bn Klantbeeld

De status van voornoemde applicaties is thans

een onderwerp van aandacht

2 Is het gebruik van deze applicaties
verplicht

Het gebruik van voornoemde applicaties is

verplicht tenzij voor de beoordeling van een

aanvraag het niet noodzakelijk is er gebruik
van te maken

3 Ondersteunen deze applicaties de

beslissingen die doorde gebruikers
moeten worden genomen en zo ja
hoe

Applicaties tbv de beoordeling van een

aanvraag zijn ondersteunend aan de

beslissing Het gaat om contra informatie ter

beoordeling van gegevens in een aanvraag

Applicaties tbv het registreren zijn niet

ondersteunend aan een beslissing
4 Worden deze applicaties gebruikt ten

behoeve van verantwoordings
rapportages en zo ja hoe

Ja Door zicht op de voorraad en doorlooptijd
BPM en FSV van deze intensieve

behandeling

Spelers in het proces

1 Welke college s worden betrokken in

het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen en wat is hun rol

Medewerkers van de fraudeafdeling
In het screeningsteam medewerker

fraude afdeling medewerkers IST

teams individueel subject gericht
Toezicht medewerker data analyse
medewerker HHR

2 Vindt afstemming plaats in de

vaktechnische lijn Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring

Bij voornamelijk de nadere beoordeling van de

rechtmatigheid van toekenning alsmede bij
behandeling van bezwaren wordt naar

behoefte met vaktechniek afgestemd Dit vindt

met regelmaat plaats omdat het veelal om

complexe casussen gaat Tevens heeft de bfc

er en afgeleid de CA een spilfunctie in de weg

van het onderzoek ter vaststelling van opzet
en de mogelijkheid van het opieggen van een

sanctie

Het standpunt van vaktechniek en BFC er Ca is

bepalend Het betreft mn vraagstukken ter

goedkeuring van een voorgestelde
behandeling

3 Vindt standaard afstemming plaats
met leidinggevenden Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring

Er is een voortdurende afstemming tussen de

medewerker fraude team en BFC er

Wekelijks geeft een BFC er op algemeen casus

niveau inzicht van de stavaza aan de

teamleiding Bfc er kan daarbij over de inhoud

op hoofdlijnen geadviseerd worden

Beheersmaatregelen
1 Zijn er procesbeschrijvingen m b t de

bovengenoemde processtappen en zo

ja welke

Beperkt
De ontwikkeling ervan heeft thans prioriteit

2 Zijn in handboeken leidraden en

instructies aanwijzingen opgenomen

Beperkt
De ontwikkeling ervan heeft thans prioriteit
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voor het oppakken en uitwerken van

fraudesiqnalen Welke

3 Is sprake van externe uitingen waarin

de aanpak staat omschreven denk aan

het Besluit Bestuurlijke Boeten

Belastingdienst het protocol AAFD

instelbesluiten etc

Zover bekend blijft het bij de 2 genoemde
voorbeelden

4 Is er ruimte om van handboeken etc af

te wijken en zo ja hoe

Er is ruimte voor afwijking van handboeken

etc wanneer de wet er ruimte voor biedt en dit

ter goedkeuring is voorgelegd aan

vaktechniek Ook wordt thans meer gekeken
naar maatwerk in samenspraak met

vaktechniek

5 Is de uitwerking van de processtappen

onderhevig aan kwaliteitstoetsing
review FIX ADR of anderszins

We zijn momenteel onze werk processen aan

het vastleggen in kaders en werkinstructies

Deze zullen worden voorgelegd aan

respectieveliik kwaliteitsreqie en vaktechniek

6 Op welke wijze wordt de eventuele

kwaliteitstoetsing vastgelegd denk

aan KMO

Enkel het beoordelen in het proces van alle

verslagen met bevindingen omtrent de

behandeling van een signaal
Rechtmatiqheidstoets

7 Wordt er periodiek gerapporteerd over

de uitwerking van fraudesignalen en zo

ja op welke wiize en aan wie

Alleen over de doorlooptijd van het behandelen

van signalen zijn incidenteel overzichten

vervaardiqd
8 Is er anderszins aanleiding om de

beheersing van fraudesignalen tegen
het licht te houden klachten

ombudsman rechtszaken etc ]

De huidige aandacht voor Toeslagen maakt dat

thans de focus ligt op het vastleggen van

werkwijze in kaders

9 Welke waarborgen zijn er dat de

vastleggingen van behandeling van

mogelijke fraudesignalen verantwoord

worden gebruikt bij andere middelen

en processen en op andere latere

tijdstippen

Signalen van fraude zijn op hoofdlijn
inzichtelijk in FSV Andere teams van de

Belastingdienst die zich met de verwerking van

mogelijk signalen van fraude bezig houden

kunnen FSV raadplegen
Bij bevestiging van fraude wordt binnen het

fraude team de betreffende bsn toegevoegd
aan de fraude Toezichtslijst
Vervolghandelingen van de burger vallen

hierdoor uit en worden individueel beoordeeld

Overig
1 Komt het voor dat burgers of

ondernemers die zelf niet deelnemen

aan een mogelijke fraude maar wel op

enigerlei wijze zijn gelieerd aan een

mogelijke fraudeur aan een

zwaardere vorm van toezicht worden

onderworpen Zo ja hoe wordt een

zorgvuldige behandeling dan geborgd

Ja In zaken waarbij vermoedens zijn dat de

houder of eigenaar van een

kinderopvangorganisatie of gastouderbureau
mogelijk fraudeleus handelen worden een

gedeelte van de aangesloten vraagoudens
uitgevraagd Dit gebeurt in de regel door de

IST teams en worden TWO zaken voorheen

CAF zaken genoemd De uitvraag was breder

meer stukken langere periode dan de

standaard uitvraag in regulier toezicht

2 Zijn er onderwerpen of processtappen
waar verbetering mogelijk nodig is

Ja de herbeoordeling van processtappen heeft

prioriteit Hierin wordt meegenomen daar waar

verbetering nodiq is

3 Zijn er buiten de bovengestelde vragen

nog onderwerpen die in de uitwerking
aan de orde moeten komen

Hierbij komen de volgende onderwerpen op

BRP zuiverheid en omgaan met

afwijkingen
Slachtofferschap het stringente beleid

tot nu toe

Toeslagen versus sanctioneren Hoe

verhoudtzich dit tot elkaar

4 Zo ja is daar ook documentatie over

beschikbaar
Beperkten in ontwikkeling
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5 Wie kan dit onderwerp inhoudelijk
toelichten

Projectteam

10 2 6

Bijiage 1 Leden klankbordgroep

10 2 6
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Vragenlijst behandeling fraudesignalen

Inleiding

Het Directieteam van de Belastingdienst heeft in december de opdracht gegeven om bij de

verschillende dienstonderdelen te ondereoeken hoe zorg wordt gedragen voor een evenwichtige
behandeling van fraudesignalen Fraudesignalen worden in deze opdracht gedefinieerd als

aanwijzingen die opkomen in het fiscale toezicht met betrekking tot mogelijk verwijtbaar gedrag
grove schuld of opzet van een of meerdere subjecten met als doel om minder belasting aan te

geven en af te dragen dan wettelijk vereist often onrechte belastinggeld te claimen en te

ontvangen Let wel bij fraudesignalen staat het nog geenszins vast dat daadwerkelijk sprake is

van fraude

De aanleiding voor deze opdracht is gelegen in de zogenoemde CAF Toeslagen zaken De blik zal

met name gericht zijn op de wijze waarop binnen de verschillende onderdelen zorg wordt gedragen
voor een zorgvuldige behandeling van signalen zonder vooringenomenheid waarbij voldoende

rekening wordt gehouden met de menselijke maat

Als eenmaal geconstateerd is dat sprake is van een redelijk vermoeden van frauduleus handelen

dan vindt de feitelijke afhandeling daarvan plaats via het strafrechtof het boeterecht De wijze

waarop de verdere strafreehtelijke behandeling van een fraudecasus door de FIOD wordt

aangepakt valt buiten de scope van dit onderzoek Het komt voor dat een casus na aanvankelijke
behandeling bij de FIOD terugkomt voor administratiefrechtelijke afdoening De verdere

behandeling van deze casus valt wel binnen de scope van dit onderzoek

Deze vragenlijst is de eerste stap in de verkenning van de wijze waarop fraudesignalen binnen de

organisatie worden opgepakt Deze vragenlijst zal daarom zeker niet compleet zijn De bedoeling is

om daar waar nodig de informatie uit de vragenronde aan te vullen met interviews Uiteraard

staat het je vrij om extra informatie op te nemen of bij onduidelijkheid contact op te nemen

met het projeetteam Voor een goede uitvoering van de opdracht is een gedegen beantwoording
een vereiste Beschrijf daarbij ook expliciet hoe het in de praktijk er aan toe gaat De directeuren

van de uitvoeringsdirecties hebben in het directieoverleg van december hun volledige medewerking
toegezegd

De uitkomsten van deze vragenlijsten en de interviews zullen worden verwerkt in een rapportage
aan de directie vergezeld van mogelijke verbetervoorstellen Het streven is om in juli 2020 het

rapport op te leveren De vragenlijsten zullen worden uitgezet bij vertegenwoordigers van de

middelen en processen Vpb IH OB LH FR Controle ^
en bij vertegenwoordigers van die

dienstonderdelen die specifiek belast zijn met het behandelen van mogelijke aanwijzingen van

fraude Het is dan ook de bedoeling dat de vragenlijst wordt beantwoord vanuit het perspectief van

deze middelen processen c q dienstonderdelen Ter ondersteuning van dit onderzoek is een

klankbordgroep in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van alle directies zijn

opgenomen Zij zullen ook de vragenlijsten uitzetten en innemen In bijiage 1 tref je een overzicht

van de samenstelling van de klankbordgroep

Vragen

Met behulp van de onderstaande vragen proberen we een beeld te krijgen van de wijze waarop de

behandeling van signalen van mogelijke fraude binnen jouw dienstonderdeel plaatsvindt De

vragen zijn bedoeld als hulpmiddel Als je beschikt over beschrijvingen evaluaties etc stellen we

het op prijs wanneer je daar in de beantwoording naar verwijst en of ze meestuurt Een toelichting
zeker bij vragen die ontkennend worden beantwoord wordt op prijs gesteld

^
Met DFEiA en Invordering zullen afzonderlijke gesprekken worden gevoerd
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Vraqenliistinqevuld door 10 2 e

Directie afdeling functie GO CCB

3 februari 2020Datum

In dit onderdeet zijn vragen opgenomen met

betrekking tot de opeenvolgende stappen die bij de

behandeling van aanwijzingen warden genomen

Processtappen

1 Op welke manier komen aanwijzingen
met betrekking tot mogelijke fraude

op

Dat verschllt per onderwerp APV komt in eerste

Instantie op uit de aangiften IB SenE en VPB Woon

en vestigingsplaatsbepaling en overlge DGA

problematiek komt op ult reguliere onderzoeken

aangiften [meestal ultworp uit informatie uit het

buitenland info van de FIOD die uit andere actles

beschikbaar komt zelf opgewerkte bestanden of info

uit de media

2 Op welke wijze en door wie worden

deze aanwijzingen in eerste instantie

beoordeeld

De eerst weging van aanwijzingen wordt bij APV s

gedaan door de Landelijke Poort APV Deze

administratieve werknemens worden bijgestaan door

spedalisten De afweging of we overgaan tot woon

en vestigingsplaatsbepaling en of dat we DGA

problematlek AB TBS gaan aanpakken wordt

gedaan door heffer controlemedewerker kc en

specialist Qn onderlinqe samenwerkinq

3 Welke criteria worden daarbij
gehanteerd

Betrouwbaarheid van het signaal overlge

aanwijzingen in onze systemen en bestanden [ABS
IKB aantallen belangen kansen op succes

uitstralinq etc

4 Op welke wijze en door wie worden

aanwijzingen na een eerste

beoordeling eventueel verder

opgewerkt

Nader onderzoek naar het feitencomplex Is

voorbehouden aan deskundigen dus door heffer

controlemedewerker en specialist in onderlinge
samenwerkinq De wijze van opwerken verschllt per

geval soms wordt eerst via eigen info en bijv
derdenonderzoeken beoordeeld of er een reeel risico

Is en dan wordt de belanghebbende bevraagd In

andere gevallen wordt al snel het fiscale

probleem risico met de kc besproken of direct

voorgelegd aan de belanghebbenden

5 Wat zijn de mogelijke gevolgen die

voortvioeien uit een opgewerkt signaal
en wie zijn daar vanuit de

Belastingdienstbij betrokken

Contacten met belastingplichtigen en adviseurs in de

vorm van brieven e mails bespreklngen aanslagen

beschikkingen ultspraken op bezwaar

beroepsprocedure instellen controles of

derdenonderzoeken aanmelding bij BFC r CA AMLC

etc

6 Is sprake van speciale afdelingen of

teams die signalen oppakken of

uitwerken

Ja de CCB is een specialistisch team dat acteert in

de driehoeklB SenE en VPB aangevuld met

formeelrechtelijke problematiek Daarnaast hebben

we ook nog OB en OVB specialisten

Vastleggingen
1 Welke applicaties worden gebruikt voor

de bovenvermelde processtappen En

wat is de status van deze applicaties

Voor APV werken we met de zgn APV applicatle die

landelijk door tientallen collega s wordt gebruikt en

gevuld met Individuele zaken Voor MKB constructles

hebben we een vergelijkbare database Projecten als

Monaco en Panamapapers worden hierin ook

opgenomen Voor andere activitelten hebben we

geen database daar lopen de resultaten mee in de

heffing van het kantoor Signalen en risico s worden

ook In IKB en AKI opgenomen evt met code 88

worden aangiften qeblokkeerd

2 Is het gebruik van deze applicaties
verplicht

Bij APV en MKB constmctiebestrijding is het gebruik
verplicht

3 Ondersteunen deze applicaties de

beslissingen die doorde gebruikers
moeten worden genomen en zo ja
hoe

Ja bijv voortgang bewaken doorlooptijden
selecties op belastingplichtigen adviseurs belangen
aanmaken standaardbrieven rappellen VSO s e d
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4 Worden deze applicaties gebruikt ten

behoeve van verantwoordings
rapportages en zo ja hoe

Jazeker APV heeft al 1 6 miljard opgeleverd
hetgeen we op individueel niveau kunnen

verantwoorden omdat deze cljfens rechtstreeks ult

de appllcatie komen In verschlllende

Halfjaansrapportages van de Belastingdienst staan de

opbrengsten van APV De cijfers van bijv
Panama papers zijn ook gebruikt In rapportages van

de Belastingdienst

Spelers in het proces

1 Welke collega s viforden betrokken in

het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen en wfat is hun roi

Zo lang het rislco s zijn worden heffer

controlemedewerker ontvanger KC en teamlelder

meegenomen Ook wordt er samengewerkt met

andere CCB rs MKB constructiebestrijdens met

Trafi VhV ZVP etc Bij fraudesignalen worden de

BFC r en de CA inqeschakeld

2 Vindt afstemming plaats in de

vaktechnische iijn Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

betreft het verplichtj advies of

goedkeuring

Jazeker met de VTA en de VACO Desnoods ook

direct met de LAVACO als het een kantoor of

segmentovenstijgende kwestie is Soms is advies

genoeg andere keren gaat het om Informeren of

goedkeuren

3 Vindt standaard afstemming plaats
met leidinggevenden Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring

Jazeker met TL en piv directeure o regiodirecteur
Zo vroeg mogelijk in het proces Is er afstemming
Hangt wel van de zaak af

Beheersmaatregelen
1 Zijn er procesbeschrijvingen m b t de

bovengenoemde processtappen en zo

ja welke

Nee de aanpaken werkwijze Is altijd weer

afhankelijk van de zaak

2 Zijn in handboeken leidraden en

instructies aanwijzingen opgenomen
voor het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen Welke

Handboek APV en Praktijkhandrelking APV Voor

woon en vestigingsplaats zijn instructlefilms

gemaakt die op Belastingnet staan Ook geeft de

CCB veel lezing en EP s over de aanpak van

constructies Daarbij wordt ook altijd gewezen op de

fraude aspecten in bepaalde structuren

3 Is sprake van externe uitingen waarin

de aanpak staat omschreven denk aan

het Besluit Bestuurlijke Boeten

Belastingdienst het protocol AAFD

instelbesluiten etc

Instelbesluit voor de CCB en codrdineren van

bepaalde werkzaamheden bijv APV of woon en

vestigingsplaats

4 Is er ruimte om van handboeken etc af

te wijken en zo ja hoe

Ja het is bijna altijd maatwerk

5 Is de uitwerking van de processtappen

onderhevig aan kwaliteitstoetsing
review FIX ADR of anderszins

Nee wel inhoudelijke toetsing door Brieven en

beleidsbesluiten t z v de Praktijkhandrelking APV

6 Op welke wijze wordt de eventuele

kwaliteitstoetsing vastgelegd denk

aan KMO

Niet voor zover ik weet

Vraag onjuist de fnterpreteerd toetsing zoals gebruikdiijk bi

Niet gerapporteerd maar wel periodiek overleg met

FIOD en CCB

7 Wordt er periodiek gerapporteerd over

de uitwerking van fraudesignalen en zo

ja op welke wiize en aan wie

8 Is er anderszins aanleiding om de

beheersing van fraudesignalen tegen
het licht te houden klachten

ombudsman rechtszaken etc j

Nee nog niet Dubbele petten dlscussise speelt wel

als de CCB bijstand verleend aan de FIOD daarna

mag de inspecteur niet meer bij de aanslagregeling
bezwaar en beroep betrokken zijn

9 Welke waarborgen zijn er dat de

vastleggingen van behandeling van

mogelijke fraudesignalen verantwoord

worden gebruikt bij andere middelen

en processen en op andere latere

tijdstippen

Niet bekend
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Overig
1 Komt het voor dat burgers of

ondernemers die zelf niet deelnemen

aan een mogelijke fraude maar wel op

enigerlei wijze zijn gelieerd aan een

mogelijke fraudeur aan een

zwaardere vorm van toezicht worden

onderworpen Zo ja hoe wordt een

zorgvuidige behandeling dan geborgd

De betrokkenheid van bepaalde gemachtigden kan

leiden tot meer toezicht omdat bepaalde adviseurs

confectie constructies in de markt zetten Altijd weer

een individuele toetsing

2 Zijn er onderwerpen of processtappen
waar verbetering mogeiijk nodig is

3 Zijn er buiten de bovengestelde vragen

nog onderwerpen die in de uitwerking
aan de orde moeten komen

10 2 d

ZIe de stijging van procedures over naleving van de

informatieverplichtingen van art 47 AWR en

volqende

4 Zo ja is daar ook documentatie over

beschikbaar

5 Wie kan dit onderwerp inhoudeiijk
toelichten

CCB leden

Projectteam

10 2 e10 2 d

Bijiage 1 Leden klankbordgroep

FiOD

MKB

Douane

FiOD

MKB

CD Vaktechniek
10 2 e

GO

P

i S

CAP

CD Vaktechniek

DF A
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FJZ

MKB

UHB

CD Vaktechniek

CD Vaktechniek

Toeslagen

10 2 e
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Vragenlijst behandeling fraudesignalen

Inleiding

Het Directieteam van de Belastingdienst heeft in december de opdracht gegeven om bij de

verschillende dienstonderdelen te ondereoeken hoe zorg wordt gedragen voor een evenwichtige
behandeling van fraudesignalen Fraudesignalen worden in deze opdracht gedefinieerd als

aanwijzingen die opkomen in het fiscale toezicht met betrekking tot mogelijk verwijtbaar gedrag
grove schuld of opzet van een of meerdere subjecten met als doel om minder belasting aan te

geven en af te dragen dan wettelijk vereist often onrechte belastinggeld te claimen en te

ontvangen Let wel bij fraudesignalen staat het nog geenszins vast dat daadwerkelijk sprake is

van fraude

De aanleiding voor deze opdracht is gelegen in de zogenoemde CAF Toeslagen zaken De blik zal

met name gericht zijn op de wijze waarop binnen de verschillende onderdelen zorg wordt gedragen
voor een zorgvuldige behandeling van signalen zonder vooringenomenheid waarbij voldoende

rekening wordt gehouden met de menselijke maat

Als eenmaal geconstateerd is dat sprake is van een redelijk vermoeden van frauduleus handelen

dan vindt de feitelijke afhandeling daarvan plaats via het strafrechtof het boeterecht De wijze

waarop de verdere strafreehtelijke behandeling van een fraudecasus door de FIOD wordt

aangepakt valt buiten de scope van dit onderzoek Het komt voor dat een casus na aanvankelijke
behandeling bij de FIOD terugkomt voor administratiefrechtelijke afdoening De verdere

behandeling van deze casus valt wel binnen de scope van dit onderzoek

Deze vragenlijst is de eerste stap in de verkenning van de wijze waarop fraudesignalen binnen de

organisatie worden opgepakt Deze vragenlijst zal daarom zeker niet compleet zijn De bedoeling is

om daar waar nodig de informatie uit de vragenronde aan te vullen met interviews Uiteraard

staat het je vrij om extra informatie op te nemen of bij onduidelijkheid contact op te nemen

met het projeetteam Voor een goede uitvoering van de opdracht is een gedegen beantwoording
een vereiste Beschrijf daarbij ook expliciet hoe het in de praktijk er aan toe gaat De directeuren

van de uitvoeringsdirecties hebben in het directieoverleg van december hun volledige medewerking
toegezegd

De uitkomsten van deze vragenlijsten en de interviews zullen worden verwerkt in een rapportage
aan de directie vergezeld van mogelijke verbetervoorstellen Het streven is om in juli 2020 het

rapport op te leveren De vragenlijsten zullen worden uitgezet bij vertegenwoordigers van de

middelen en processen Vpb IH OB LH FR Controle ^
en bij vertegenwoordigers van die

dienstonderdelen die specifiek belast zijn met het behandelen van mogelijke aanwijzingen van

fraude Het is dan ook de bedoeling dat de vragenlijst wordt beantwoord vanuit het perspectief van

deze middelen processen c q dienstonderdelen Ter ondersteuning van dit onderzoek is een

klankbordgroep in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van alle directies zijn

opgenomen Zij zullen ook de vragenlijsten uitzetten en innemen In bijiage 1 tref je een overzicht

van de samenstelling van de klankbordgroep

Vragen

Met behulp van de onderstaande vragen proberen we een beeld te krijgen van de wijze waarop de

behandeling van signalen van mogelijke fraude binnen jouw dienstonderdeel plaatsvindt De

vragen zijn bedoeld als hulpmiddel Als je beschikt over beschrijvingen evaluaties etc stellen we

het op prijs wanneer je daar in de beantwoording naar verwijst en of ze meestuurt Een toelichting
zeker bij vragen die ontkennend worden beantwoord wordt op prijs gesteld

^
Met DFEiA en Invordering zullen afzonderlijke gesprekken worden gevoerd
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Vraqenliistinqevuld door Vacoteam GO NO

Directie afdeling functie GO NO vaco s

Datum 17 2 2020

In dit onderdeet zijn vragen opgenomen met

betrekking tot de opeenvolgende stappen die bij de

behandeling van aanwijzingen warden genomen

Processtappen

1 Op welke manier komen aanwijzingen
met betrekking tot mogelijke fraude

op

Signalen intern kantoortoets of

controte bedrijfsbezoek of gesprekken van ffCmet

de kiant Maar ook bijvoorbeeid data anaiyse
Daamaast ook externe signalen zoals pers

klikbrieven social media

2 Op welke wijze en door wie worden

deze aanwijzingen in eerste instantie

beoordeeld

Aanwijzingen worden door de behandelaar

behandelteam onderzocht en indien noodzakelijk in

de vaktechnische iijn opgewerkt Daamaast wordt de

boeteapplicatie gebruikt

Als sprake is van signalen die voldoen aan de

frauderichtlijnen zal de behandelaar eerst een

formeel rechtspeclallst kan boetespeciallstzijn
raadplegen voordat hij feitenonderzoek doet naar de

aanwijzing Van belang is dat eerst wordt vastgesteld
ofer voor de bestuurlijke dan wel de strafrechtelijke
weg wordt gekozen Hierbij wordt de fraude

coordinator betrokken

3 Welke criteria worden daarbij
gehanteerd

De behandelaar hanteert hierbij de criteria van het

boetebeleid afspraken boeteapplicatie voor

melding fraude mogetijk leldend tot overleg met

OvJ contactambtenaar FlOD en de hem haar

bekende jurispruden tie

4 Op welke wijze en door wie worden

aanwijzingen na een eerste

beoordeling eventueel verder

opgewerkt

Zie vraag 2

5 Wat zijn de mogelijke gevolgen die

voortvloeien uit een opgewerkt signaal
en wie zijn daar vanuit de

Belastingdienstbij betrokken

Ofwel opieggen van een verzuim vergrijpboete
Betrokken zijn de eerste behandelaar de

boetespeclalist formeel recht specialist en de

tegenlezer van de conceptrapportage
Ofwel strafrechtelijke aanpak na afstemming met de

boete formeel recht specialist fraude coordinator

Betrokken zijn de eerste behandelaar de

boetespecialist formeet recht specialist de VTA

mogelijk de VTA Formeel recht de VACO de vaco

Formeel Recht en de deelnemers aan het tripartite
overleg die beslissen of een zaak strafrechtelijk
wordt opgepakt

6 Is sprake van speciale afdelingen of

teams die signalen oppakken of

uitwerken

Volgens ons niet

Vastleggingen

Heffing ATK

Controle ATB

Boete applicatie

1 Welke applicaties worden gebruikt voor

de bovenvermelde processtappen En

wat is de status van deze applicaties
2 Is het gebruik van deze applicaties

verplicht
3 Ondersteunen deze applicaties de

beslissingen die doorde gebruikers
moeten worden genomen en zo ja
hoe

Ja met toelichtende tel^ten
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4 Worden deze applicaties gebruikt ten

behoeve van verantwoordings
rapportages en zo ja hoe

Ja BAA wordt gebruikt voor verantwoordmg en

verslaglegging in ATB

Spelers in het proces

Zie hiervoor

kantoortoetser veldtoetser

Tegenlezer middelspecialist KC

Boetespecialist geeft advies middels appiicatie
fraude coordinator

Ingeval van veronderstelde fraude VTA middel evt

VTA fotmee recht VACO middel en formeei recht

tripartite overieg

1 Welke collega s worden betrokken in

het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen en wat is hun rol

2 Vindt afstemming plaats in de

vaktechnische lijn Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

betreft het verplichtj advies of

goedkeuring

Zie hiervoor daarnaast

Ingevat sprak van vermoedelijke fraude maar ook

bij opieggen van administratieve boetes vanaf opzet
zai altijd minimaal een VTA van het midde en bij
fraude ook de VACO van het middel betrokken zijn
Dit zai het geval zijn bij het tegenlezen van

conceptrapportages brieven maar ook zai de VTA

resp de VACO in het feitenonderzoek betrokken zijn
De VTA en de VACO zullen ook de VTA formeei recht

en of de VACO formeei recht betrekken In het proces

van feitenonderzoek en conceptrapportage en bij de

vaststelling van de boete

Tenslotte zai ingeval van vermoedelijke fraude

voldoen aan aanmeldingsrichtlijn voor het doen

van feitenonderzoek door de behandelaar in

samenspraak met de VTA VACO van het middel resp

formeei recht worden afgestemd of een zaak moet

worden voorgelegd aan het tripartite overleg en

ingeval van bevestiging zai dit worden afgewacht
alvorens evt de adm afdoening middels

feitenonderzoek kan aanvangen

3 Vindt standaard afstemming plaats
met leidinggevenden Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

betreft het verplichtj advies of

goedkeuring

Bij alle mogelijk publicitair politlek beleldsmatig
gevoelige zaken vindt direct voor aanvang

behandeling na ontvangen signaal of aanleiding en

voortdurend gedurende de behandeling afstemming
plaats met leidinggevenden m2 en ml Dit vereist

een antenne voor de aanwezigheid hiervan Vandaar

dat dit bij twijfel altijd door een behandelaar moet

worden aangekaart bij zijn VTA die weer naar de

VACO van het middel die op zijn beurt naast de

bestuurlijke lijn altijd de vaco formeei recht

inschakelt

De vaco van het middel zai hierbij ook de

vaktechnische Ijn landeljkop de hooqte houden

Beheersmaatregelen
1 Zijn er procesbeschrijvingen m b t de

bovengenoemde processtappen en zo

ja welke

De bekende escalatielijnen
Voorts is er binnen het Toezicht DBA ook specifiek
aandacht voor gevraagd
Aanmeldingsrichtlijnen
Interne criteria middels verplicht boeteadvies en

melding fraude

Handboek controte AAFD

Zie hiervoor2 Zijn in handboeken leidraden en

instructies aanwijzingen opgenomen
voor het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen Welke

3 Is sprake van externe uitingen waarin

de aanpak staat omschreven denk aan

het Besluit Bestuurlijke Boeten

Belastingdienst het protocol AAFD

instelbesluiten etc j

Ja

4 Is er ruimte om van handboeken etc af

te wijken en zo ja hoe

In principe niet Alleen met afstemming
vaktechnische en managementlijn
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5 Is de uitwerking van de processtappen

onderhevig aan kiA^aliteitstoetsing
review FIX ADR of anderszins

Er is een uitgebreid stelsel van tegenlezen zodat elke

brief of rapportage wordt beoordeetd door minimaal

een directe collega en in de regel door meerdere al

dan niet in de vaktechnische lijn Voorts is er de FIX

en de KMO toets die periodiek piaatsvindt
waarbinnen een behandeling naar voren zou kunnen

komen

6 Op welke wijze wordt de eventuele

kwaliteitstoetsing vastgelegd denk

aan KMO

In KMO periodiek door behandelaar zeif door VTA

en M2 voorts in KMO in het kader van FIX

7 Wordt er periodiek gerapporteerd over

de uitwerking van fraudesignalen en zo

ja op welke wiize en aan wie

Signalen worden in principe besproken in het vaco

overieg

8 Is er anderszins aanieiding om de

beheersing van fraudesignalen tegen
het licht te houden kiachten

ombudsman rechtszaken etc

Nee

9 Weike waarborgen zijn er dat de

vastieggingen van behandeiing van

mogeiijke fraudesignalen verantwoord

worden gebruikt bij andere middelen

en processen en op andere latere

tijdstippen

Alles staat of valt met mensen Op dit moment is er

naar onze mening meer dan genoeg borg in de

bestaande werkwijze bij CO ingebouwd ter

voorkoming van de situatie bij Toeslagen Nog meer

zou een nog grotere bureaucratische drukop de

bestaande werkwijze tot gevotg hebben hetgeen ook

niet nodig is

Overig

1 Komt het voor dat burgers of

ondernemers die zeif niet deelnemen

aan een mogeiijke fraude maar wel op

enigerlei wijze zijn gelieerd aan een

mogeiijke fraudeur aan een

zwaardere vorm van toezicht worden

onderworpen Zo ja hoe wordt een

zorgvuldige behandeling dan geborgd

onbekend

2 Zijn er onderwerpen of processtappen
waar verbeterinq moqeliik nodiq is

Naar onze mening niet zie ook vraag 9 bij
beheersmaatregeten

3 Zijn er buiten de bovengestelde vragen

nog onderwerpen die in de uitwerking
aan de orde moeten komen

4 Zo ja is daar ook documentatie over

beschikbaar

5 Wie kan dit onderwerp inhoudelijk
toelichten

Projectteam

10 2 e

Bijiage 1 Leden klankbordgroep

FIOD

MKB

Douane

10 2 e
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Vragenlijst behandeling fraudesignalen

Inleiding

Het Directieteam van de Belastingdienst heeft in december de opdracht gegeven om bij de

verschillende dienstonderdelen te ondereoeken hoe zorg wordt gedragen voor een evenwichtige
behandeling van fraudesignalen Fraudesignalen worden in deze opdracht gedefinieerd als

aanwijzingen die opkomen in het fiscale toezicht met betrekking tot mogelijk verwijtbaar gedrag
grove schuld of opzet van een of meerdere subjecten met als doel om minder belasting aan te

geven en af te dragen dan wettelijk vereist often onrechte belastinggeld te claimen en te

ontvangen Let wel bij fraudesignalen staat het nog geenszins vast dat daadwerkelijk sprake is

van fraude

De aanleiding voor deze opdracht is gelegen in de zogenoemde CAF Toeslagen zaken De blik zal

met name gericht zijn op de wijze waarop binnen de verschillende onderdelen zorg wordt gedragen
voor een zorgvuldige behandeling van signalen zonder vooringenomenheid waarbij voldoende

rekening wordt gehouden met de menselijke maat

Als eenmaal geconstateerd is dat sprake is van een redelijk vermoeden van frauduleus handelen

dan vindt de feitelijke afhandeling daarvan plaats via het strafrechtof het boeterecht De wijze

waarop de verdere strafreehtelijke behandeling van een fraudecasus door de FIOD wordt

aangepakt valt buiten de scope van dit onderzoek Het komt voor dat een casus na aanvankelijke
behandeling bij de FIOD terugkomt voor administratiefrechtelijke afdoening De verdere

behandeling van deze casus valt wel binnen de scope van dit onderzoek

Deze vragenlijst is de eerste stap in de verkenning van de wijze waarop fraudesignalen binnen de

organisatie worden opgepakt Deze vragenlijst zal daarom zeker niet compleet zijn De bedoeling is

om daar waar nodig de informatie uit de vragenronde aan te vullen met interviews Uiteraard

staat het je vrij om extra informatie op te nemen of bij onduidelijkheid contact op te nemen

met het projeetteam Voor een goede uitvoering van de opdracht is een gedegen beantwoording
een vereiste Beschrijf daarbij ook expliciet hoe het in de praktijk er aan toe gaat De directeuren

van de uitvoeringsdirecties hebben in het directieoverleg van december hun volledige medewerking
toegezegd

De uitkomsten van deze vragenlijsten en de interviews zullen worden verwerkt in een rapportage
aan de directie vergezeld van mogelijke verbetervoorstellen Het streven is om in juli 2020 het

rapport op te leveren De vragenlijsten zullen worden uitgezet bij vertegenwoordigers van de

middelen en processen Vpb IH OB LH FR Controle ^
en bij vertegenwoordigers van die

dienstonderdelen die specifiek belast zijn met het behandelen van mogelijke aanwijzingen van

fraude Het is dan ook de bedoeling dat de vragenlijst wordt beantwoord vanuit het perspectief van

deze middelen processen c q dienstonderdelen Ter ondersteuning van dit onderzoek is een

klankbordgroep in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van alle directies zijn

opgenomen Zij zullen ook de vragenlijsten uitzetten en innemen In bijiage 1 tref je een overzicht

van de samenstelling van de klankbordgroep

Vragen

Met behulp van de onderstaande vragen proberen we een beeld te krijgen van de wijze waarop de

behandeling van signalen van mogelijke fraude binnen jouw dienstonderdeel plaatsvindt De

vragen zijn bedoeld als hulpmiddel Als je beschikt over beschrijvingen evaluaties etc stellen we

het op prijs wanneer je daar in de beantwoording naar verwijst en of ze meestuurt Een toelichting
zeker bij vragen die ontkennend worden beantwoord wordt op prijs gesteld

^
Met DFEiA en Invordering zullen afzonderlijke gesprekken worden gevoerd
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Vraqenliistinqevuld door 10 2 e

Directie afdeling functie Teamleider Trafi

6 februari 2020Datum

In dit onderdeet zijn vragen opgenomen met

betrekking tot de opeenvolgende stappen die bij de

behandeling van aanwijzingen warden genomen

Processtappen

1 Op welke manier komen aanwijzingen
met betrekking tot mogelijke fraude

op

Trafi ontvangt signalen vanuit de dienst maar ook

vanuit de pers kunnen signaie opkomen Bijv hetFD

of Follow the money

2 Op welke wijze en door wie worden

deze aanwijzingen in eerste instantie

beoordeeld

Wij onderzoeken complexe en gevoelige

signalen Voordat we er mee aan de slag gaan

werken we een signaal op en stemmen dit af

metalle relevante paartijen binnen de BD

Daarna besluit een selectiecie bestaand uit 6

personen of we daadwerkelijk starten met een

signaal Dezelfde selco monitort de aanpak van

de casus gedurende de hele looptijd
3 Welke criteria worden daarbij

gehanteerd

Geen vaste criteria Moet gaan om duidelljk
fiscale problematiek maatschappelijke
relevantie fenomeenonderzoek etc De zeer

ervaren selco maakt per qeval een afweqinq
4 Op welke wijze en door wie worden

aanwijzingen na een eerste

beoordeling eventueel verder

opqewerkt

Door leden van het Trafiteam

5 Wat zijn de mogelijke gevolgen die

voortvloeien uit een opgewerkt signaal
en wie zijn daar vanuit de

Belastinqdienstbij betrokken

We stellen boekenonderzoeken in leggen aanslagen

op en vorderen deze in Evt gaat strafrecht een rol

spelen

6 Is sprake van speciale afdelingen of

teams die signalen oppakken of

uitwerken

Trafi is een speciaal team

Vastleggingen
1 Welke applicaties worden gebruikt voor

de bovenvermelde processtappen En

wat is de status van deze applicaties

We gebruiken gewoon de normale applicaties

2 Is het gebruik van deze applicaties
verplicht

ja

3 Ondersteunen deze applicaties de

beslissingen die doorde gebruikers
moeten worden genomen en zo ja
hoe

Ja zoals bij alle belastingambtenaren

4 Worden deze applicaties gebruikt ten

behoeve van verantwoordings
rapportages en zo ja hoe

nee

Spelers in het proces

Wisselt per geval meestal de kcer vaco of

lavaco lijnmanagement

1 Welke collega s worden betrokken in

het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen en wat is hun rol

2 Vindt afstemming plaats in de

vaktechnische lijn Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

betreft het verplicht advies of

qoedkeurinq

Ja uiteraard via de normale echnische

escalatielijnen
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3 Vindt standaard afstemming plaats
met leidinggevenden Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

betreft het verplicht advies of

qoedkeurinq

Ja via de normale afgesproken lijnen die voor

de hele belastingdienst gelden

Beheersmaatregelen
1 Zijn er procesbeschrijvingen m b t de

bovengenoemde processtappen en zo

ja weike

Nee Onze zaken betreffen iha zeer assertieve

belpl Die alles uit de kast trekken om ons

tegenspei te bieden Klachten wob

procedures intimidatie en of dreigementen En

niet te vergeten veel dure advocaten In

combinatie met onze sterk wisselende

casussen is een standaard aanpaken
beschrijving weinig zinvol Wei is uitermate

belangrijk dat we ons aan aiie wetten en regeis
houden Onze tegenpartij let daar uiteraard

ook meerdan scherp op

2 Zijn in handboeken leidraden en

instructies aanwijzingen opgenomen
voor het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen Welke

nee

3 Is sprake van externe uitingen waarin

de aanpak staat omschreven denk aan

het Besluit Bestuurlijke Boeten

Belastingdienst het protocol AAFD

instelbesluiten etc

nee

4 Is er ruimte om van handboeken etc af

te wijken en zo ja hoe

nee

5 Is de uitwerking van de processtappen

onderhevig aan kwaliteitstoetsing
[review FIX ADR of anderszins

Ja fix

6 Op welke wijze wordt de eventuele

kwaliteitstoetsing vastgelegd [denk
aan KMO

ATB in overleg met vta controle bijv

7 Wordt er periodiek gerapporteerd over

de uitwerking van fraudesignalen en zo

ja op welke wiize en aan wie

Alleen intern en het liefs mondeling vanwege

de grote herkenbaarheid van de gevoelige
casussen

8 Is er anderszins aanleiding om de

beheersing van fraudesignalen tegen
het licht te houden [klachten
ombudsman rechtszaken etc j

nee

9 Welke waarborgen zijn er dat de

vastleggingen van [behandeling van

mogelijke fraudesignalen verantwoord

worden gebruikt bij andere middelen

en processen en op andere [latere
tijdstippen

Wij beheren zelf de info op de Q schijf

Overig
1 Komt het voor dat burgers of

ondernemers die zelf niet deelnemen

aan een mogelijke fraude maar wel op

enigerlei wijze zijn gelieerd aan een

[mogelijke fraudeur aan een

zwaardere vorm van toezicht worden

onderworpen Zo ja hoe wordt een

zorgvuldige behandeling dan geborgd

nes

2 Zijn er onderwerpen of processtappen
waar verbeterinq mogelljk nodig is

nee
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3 Zijn er buiten de bovengestelde vragen

nog onderwerpen die in de uitwerking
aan de orde moeten komen

nee

4 Zo ja is daar ook documentatie over

beschikbaar

nee

5 Wie kan dit onderwerp inhoudelijk
toeiichten

10 2 6

Projectteam

10 2 6

Bijiage 1 Leden klankbordgroep

FIOD

MKB

Douane

FIOD

MKB

CD Vaktechniek

GO

P

l S

CAP10 2 e

CD Vaktechniek

DF A

FJZ

MKB

UHB

CD Vaktechniek

CD Vaktechniek

Toeslagen

P
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Vragenlijst behandeling fraudesignalen

Inleiding

Het Directieteam van de Belastingdienst heeft in december de opdracht gegeven om bij de

verschillende dienstonderdelen te ondereoeken hoe zorg wordt gedragen voor een evenwichtige
behandeling van fraudesignalen Fraudesignalen worden in deze opdracht gedefinieerd als

aanwijzingen die opkomen in het fiscale toezicht met betrekking tot mogelijk verwijtbaar gedrag
grove schuld of opzet van een of meerdere subjecten met als doel om minder belasting aan te

geven en af te dragen dan wettelijk vereist often onrechte belastinggeld te claimen en te

ontvangen Let wel bij fraudesignalen staat het nog geenszins vast dat daadwerkelijk sprake is

van fraude

De aanleiding voor deze opdracht is gelegen in de zogenoemde CAF Toeslagen zaken De blik zal

met name gericht zijn op de wijze waarop binnen de verschillende onderdelen zorg wordt gedragen
voor een zorgvuldige behandeling van signalen zonder vooringenomenheid waarbij voldoende

rekening wordt gehouden met de menselijke maat

Als eenmaal geconstateerd is dat sprake is van een redelijk vermoeden van frauduleus handelen

dan vindt de feitelijke afhandeling daarvan plaats via het strafrechtof het boeterecht De wijze

waarop de verdere strafreehtelijke behandeling van een fraudecasus door de FIOD wordt

aangepakt valt buiten de scope van dit onderzoek Het komt voor dat een casus na aanvankelijke
behandeling bij de FIOD terugkomt voor administratiefrechtelijke afdoening De verdere

behandeling van deze casus valt wel binnen de scope van dit onderzoek

Deze vragenlijst is de eerste stap in de verkenning van de wijze waarop fraudesignalen binnen de

organisatie worden opgepakt Deze vragenlijst zal daarom zeker niet compleet zijn De bedoeling is

om daar waar nodig de informatie uit de vragenronde aan te vullen met interviews Uiteraard

staat het je vrij om extra informatie op te nemen of bij onduidelijkheid contact op te nemen

met het projeetteam Voor een goede uitvoering van de opdracht is een gedegen beantwoording
een vereiste Beschrijf daarbij ook expliciet hoe het in de praktijk er aan toe gaat De directeuren

van de uitvoeringsdirecties hebben in het directieoverleg van december hun volledige medewerking
toegezegd

De uitkomsten van deze vragenlijsten en de interviews zullen worden verwerkt in een rapportage
aan de directie vergezeld van mogelijke verbetervoorstellen Het streven is om in juli 2020 het

rapport op te leveren De vragenlijsten zullen worden uitgezet bij vertegenwoordigers van de

middelen en processen Vpb IH OB LH FR Controle ^
en bij vertegenwoordigers van die

dienstonderdelen die specifiek belast zijn met het behandelen van mogelijke aanwijzingen van

fraude Het is dan ook de bedoeling dat de vragenlijst wordt beantwoord vanuit het perspectief van

deze middelen processen c q dienstonderdelen Ter ondersteuning van dit onderzoek is een

klankbordgroep in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van alle directies zijn

opgenomen Zij zullen ook de vragenlijsten uitzetten en innemen In bijiage 1 tref je een overzicht

van de samenstelling van de klankbordgroep

Vragen

Met behulp van de onderstaande vragen proberen we een beeld te krijgen van de wijze waarop de

behandeling van signalen van mogelijke fraude binnen jouw dienstonderdeel plaatsvindt De

vragen zijn bedoeld als hulpmiddel Als je beschikt over beschrijvingen evaluaties etc stellen we

het op prijs wanneer je daar in de beantwoording naar verwijst en of ze meestuurt Een toelichting
zeker bij vragen die ontkennend worden beantwoord wordt op prijs gesteld

^
Met DFEiA en Invordering zullen afzonderlijke gesprekken worden gevoerd
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Vraqenliistinqevuld door [ 10 2 e 1
Directie afdeling functie GO LandelijkToezicht Verhuld Vermogen

Teamleider

17 februari 2020Datum

In dit onderdeel zijn vragen opgenomen met

betrekking tot de opeenvolgende stappen die bij de

behandeting van aanwijzingen warden genomen

Processtappen

1 Op welke manier komen aanwijzingen
met betrekking tot mogelijke fraude

op

Vanuit het programma Verhuld Vermogen

ontvangen we signalen van CCB FIOD en

internationaleqeqevensuitwisselinq
2 Op welke wijze en door wie worden

deze aanwijzingen in eerste instantie

beoordeeld

Signalen worden beoordeeld door

analysegroepen

3 Welke criteria worden daarbij
gehanteerd

Fiscaal Belang uitstralingseffect
fenomeenbestrijding

4 Op welke wijze en door wie worden

aanwijzingen na een eerste

beoordeling eventueel vender

opgewerkt

Projectleider beoordeeld welke posten worden

opgepakt

5 Wat zijn de mogelijke gevolgen die

voortvloeien uit een opgewerkt signaal
en wie zijn daar vanuit de

Belastingdienstbij betrokken

Post zal worden opgepakt Betrokkenen zijn

landelijke programmaleiding Verhuld

Vermogen

6 Is sprake van spedale afdelingen of

teams die signalen oppakken of

uitwerken

Binnen GO is er een apart team Verhuld

Vermogen

Vastleggingen
1 Welke applicaties worden gebruikt voor

de bovenvermelde processtappen En

wat is de status van deze applicaties

Bij Verhuld Vermogen wordt er gebruik
gemaakt van 9 applicaties Drie applicaties
worden minder gebruikt De overige 6 worden

nagenoeg dagelijks gebruikt Het zijn LOA s die

landelijk ondersteund worden

2 Is het gebruik van deze applicaties
verplicht

Ja

3 Ondersteunen deze applicaties de

beslissingen die doorde gebruikers
moeten worden genomen en zo ja
hoe

Deze applicaties worden gebruikt voor

vastleggingen van handelingen en resultaten

4 Worden deze applicaties gebruikt ten

behoeve van verantwoordings
rapportaqes en zo ja hoe

Ja via maandelijkse rapportages aan de

Stuurgroep Verhuld Vermogen

Spelers in het proces

1 Welke collega s worden betrokken in

het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen en wat is hun rol

Teamleden teamleider specialisten vanuit

CCB Formeel recht specialisten

2 Vindt afstemming plaats in de

vaktechnische lijn Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

betreft het verplicht advies of

qoedkeurinq

Ja meestal via formeel recht specialist van het

programma en daarna eventueel Lavaco In de

meeste gevallen is het verplicht advies In

een enkel geval goedkeuring vanuit de lijn

3 Vindt standaard afstemming plaats
met leidinggevenden Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

Alleen in uitzonderlijke gevallen worden er

lijnbeslissingen genomen Over het algemeen
worden problemen via de vaktechnische lijn
opqelost

738281 00077



betreft het verplicht advies of

qoedkeurinq

Beheersmaatregelen
1 Zijn er procesbeschrijvingen m b t de

bovengenoemde processtappen en zo

ja welke

2 Zijn in handboeken leidraden en

instructies aanwijzingen opgenomen
voor het oppakken en uitwerken van

fraudesiqnalen Welke

Ja er is een handieiding op CP

3 Is sprake van externe uitingen waarin

de aanpak staat omschreven denk aan

het Besluit Bestuurlijke Boeten

Belastingdienst het protocoi AAFD

instelbesluiten etc

Los van een pagina op de website van de

Belastingdienst inzake verhuld vermogen zijn
er geen specifieke externe uitingen van hoe wij
ons werk aanpakken

4 Is er ruinnte om van handboeken etc af

te wij ken en zo ja hoe

Ja

5 Is de uitwerking van de processtappen

onderhevig aan kwaliteitstoetsing
Creview FIX ADR of anderszinsj

Ja

6 Op weike wijze wordt de eventueie

kwaiiteitstoetsing vastgelegd denk

aan KMO]

Via dezeifde routes ais bij het reguiiere
toezicht

7 Wordt er periodiek gerapporteerd over

de uitwerking van fraudesignalen en zo

ja op welke wijze en aan wie

Nee

8 Is er anderszins aanieiding om de

beheersing van fraudesignalen tegen
het licht te houden klachten

ombudsman rechtszaken etc

Nee

9 Welke waarborgen zijn er dat de

vastleggingen van behandeling van

mogelijke fraudesignalen verantwoord

worden gebruikt bij andere middelen

en processen en op andere latere

tijdstippen

Wij leggen zaken vast in applicaties Q

schijven en KRB

Overig
1 Komt het voor dat burgers of

ondernemers die zelf niet deelnemen

aan een mogelijke fraude maar wel op

enigerlei wijze zijn gelieerd aan een

mogelijke fraudeur aan een

zwaardere vorm van toezicht worden

onderworpen Zo ja hoe wordt een

zorgvuldige behandeling dan geborgd

Het komt voor dat wij zaken partnersof
familieleden in onderzoeken betrekken Deze

mensen worden met dezeifde zorgvuldigheid
behandeld ais het subject van onderzoek

2 Zijn er onderwerpen of processtappen
waar verbetering mogelijk nodig is

Nee

3 Zijn er buiten de bovengestelde vragen

nog onderwerpen die in de uitwerking
aan de orde moeten komen

Nee

4 Zo ja is daar ook documentatie over

beschikbaar

5 Wie kan dit onderwerp inhoudelijk
toelichten

Ja

Projectteam

10 2 e
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10 2 e

Bijiage 1 Leden klankbordgroep

FIOD

MKB

Douane

FIOD

MKB

CD Vaktechniek

GO

P

l S

CAP10 2 S

CD Vaktechniek

DF A

FJZ

MKB

UHB

CD Vaktechniek

CD Vaktechniek

Toeslagen

P
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SignalenV00RBLADWILLEN M06EN KUNNEN T0ETS

Inleiding
De Willen Mogen Kunnen afweging is bedoeld voor toetsing van een nieuwe of bestaande gegevensverwerking Zowel in de

fiscaie processen als voor bedrijfsvoering Vul eerst dit voorbiad in en daarna de tabbladen Wiilen Mogen en Kunnen inclusief

de opmerkingveiden Het dashboard toont een totaaloverzicht van alle ingevoerde informatie Bij sommige combinaties van

waarden wordt een risicosignaai getoond Bij hertoetsing van een bestaande situatie worden diverse velden vooringevuld op

basis van de meestvoorkomende waarden Toets de vooringevulde veiden nauwkeurig op juistheid volledigheid en actualiteit

Datum
maandag 3 februari 2020

Onderwerp
Jaaropschuif query s voor detectie van bewuste onbewuste fouten in ingediende aangiften

Toelichtinj 10 2d

Gedelegeerd verwerkingsverantwoordelijke
PIv Directeur

Naam opdrachtgever 10 2e

Besproken met materiedeskundige n

10 2d

WMK toets uitgevoerd door

Rechtmatigheid verwerking AVG [wettelijke
taak bedrijfsvoering anders gerechtvaardigd belang bedrijfsvoering de organisatie ais bedrijf werkgever

Rechtmatigheid verwerking AVG {wettelijke

taak bed r ijfsvoering ande rs e algemeen belang [publiekrechtelijke wettelijke taak

Type verwerking
Intern verwerken

Gegevensverwerking al gestart J N
Nee

Beoordeling bestaande verwerking Nee

Kosten Optioneei de geschatte kosten

Baten Optioneei de geschatte baten

Worden er persoonsgegevens verwerkt Ja

Wordt het BSN verwerkt
jg

Worden er bijzondere persoonsgegevens

verwerkt
Nee

Worden er ook medewerkergegevens verwerkt
Nee

Worden de gegevens gebruikt voor

geautomatiseerde besluitvorming
Nee

Worden degevens gebruikt voor profileren Nee

Worden de gegevens gepseudonimiseerd Nee

Worden de gegevens geanonimiseerd
Nee

Worden de klant gegevens gebruikt voor

systeem testen
Nee

Geschat aantal betrokkenen waarvan gegevens

worden verwerkt

10 2 d

Geschat aantal gegevenselementen per subject

Is er sprake van externe verwerker s Nee

Worden er gegegevens buiten de

BD infrastructuur verwerkt
Nee

Is er sprake van cloudverwerking

Nee

Is het een PIA plichtig onderwerp volgens de AP
Nvt

evt 2e onderwerp PIA plichtigheid Nvt
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