
Belastingdienst Indiener Schrijversteam
m

Ter bespreking | Kamerbrief FSV7

0 Update door

van de Kamerbrief

Op donderdagochtend 9 juli om 9u is een concept versie van de Kamerbrief besproken met de

staatssecretarissen van Huffelen en Vijibrief n a v deze bespreking wordt een mondelinge update gegeven

over de stand van zalen

over laatste stand van zaken rondom afstemming10 2 e

^ Mogelijkheid om specifieke tekstpassages te bespreken waar nodig en gezamenlijke
vervoigstappen te bepalen
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Ter besluitvorming | Aanpak werkzaamheden in

het kader van inventarisatie veegacties

Op 6 juli heeft een stuurgroep Veegacties plaatsgevonden Daarin is een uitwerking besproken van de kenmerken van de bestanden en de

aanpak
Aanleiding

Vraag aan

stuurgroep
Stemt de stuurgroep in met deze aanpak

Toelichting De aanpak is bijgevoegd in bijiage 4
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9 Ter informatie

Overzicht vervolgacties
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Ingevuld o b v inschatting projectbureau
Stand 8 juli 2020

Belastingdienst
m

©Ter infornnatie | Vervolgacties 1 2
Beoogde
einddatumOnderwerp Actie Primair Verantwoordelijke

Maarten Jonker IV D

Han van Gelder pSG

Actiehouder

Overige interr

maatregelen

Versterken positie PO Belastingdienst

Versterken positie FG Belastingdienst

10 2 6

Inzagerecht Voorbereiding protocol inzageverzoeken

Uitvoering geven aan inzageverzoeken

Bepalen scope onderzoek fase 2

VT Maarten Jonker IV D

Verantw directeuren

Fase 2 10 2 e UHB

Uitwerken plan van aanpak fase 2

Uitwerken integrale planning

Inrichting besturing fase 2

Interne communicatie over FSV naar medewerkers

N t b

N t b
Nader te bepalen ter

voorbereiding op fase 2N t b

10 2 eCommunicatie UHB

UHBExterne communicatie naar partners 10 2 6

Veegacties Definieren van bestanden CAP10 2 e

Uitvoering geven aan veegacties Verantw directeuren

Noodoplossing Afronding en goedkeuring van de GEBs

huidige werkwijze

MKB overige directeuren en FG
10 2 6

Implementeren van noodoplossing MKB overige directeuren

1 Activiteiten voor fase 2 nog niet volledig vastgesteld Voorgestelde lijst aan activiteiten is opgebouwd uit wat er nu aan vervolgacties is geidentificeerd op de

verschillende trajecten
2 Om de benodigde acties in fase 2 succesvol op te volgen is het essentiee om voor fase 2 ook een integrale planning op te stellen met daarin per actie

vastgesteld wie de primair verantwoordelijke directeur is wie binnen de directies de actiehouder is wat tussentijdse deelproducten en mijlpalen zijn en wat de

beoogde tijdlijnen zijn
3 Daarnaast is het raadzaam om met elkaar vast te stellen welke besturing bijv continuering van de stuurgroep en samenstelling van het projectteam nodig is

24
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Ingevuld o b v inschatting projectbureau
Stand 8 juli 2020

Belastingdienst
m

©Ter infornnatie 1 Vervolgacties 2 2

Beoogde
Actiehouder einddatumOnderwerp Actie Primair Verantwoordelijke

Tijdelijke
voorziening

Inrichten loketten voor CAP GO en T Directeuren CAP GO en T

Beoordelingskader urgente signalen

Toets of proces AVG proof is

MKB overige directeuren

MKB overige directeuren
10 2 e

Implementeren proces

Inbrengen aanvullende gebruikerswens vanwege

ontbreken Klantsysteem bij Toeslagen

Realiseren IV voorziening informatieverzoeken

MKB overige directeuren

T

Nader te bepalen ter

voorbereiding op fase 2GO
10 2 e

Realiseren IV voorziening opvolging signalen

Beheersaatregelen Uitwerken en afronden van de GEBs

Beoordeling GEBs

Implementeren van mitigerende maatregelen

GO

Verantw directeuren

Maarten Jonker IV D FG

Verantw directeuren

1 Activiteiten voor fase 2 nog niet volledig vastgesteld Voorgestelde lijst aan activiteiten is opgebouwd uit wat er nu aan vervolgacties is geidentificeerd op de

verschillende trajecten
2 Om de benodigde acties in fase 2 succesvol op te volgen is het essentieel om voor fase 2 ook een integrale planning op te stellen met daarin per actie

vastgesteld wie de primair verantwoordelijke directeur is wie binnen de directies de actiehouder is wat tussentijdse deelproducten en mijipaien zijn en wat de

beoogde tijdlijnen zijn
3 Daarnaast is het raadzaam om met eikaar vast te stellen welke besturing bijv continuering van de stuurgroep en samenstelling van het projectteam nodig is
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10 Rondvraag en sluiting
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Bijiage 1 Vierde conceptrapportage
KPMG
is aIs apart document als bijiage 1

meegestuurd
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Bijiage 2 Kamerbrief FSV

conceptversie van de Kamerbrief is seperaat
verspreid
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Bijiage 3 Memo werkzaamheden in

het kader van de inventarisatie

voorheen veegactie
is aIs apart document aIs bijiage 4

meegestuurd
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Datum

8 juli 2020

Auteur

agenda Stuurgroep FSV

Vergaderdatum en tijd Donderdag 9 juli 2020 16 00 17 30 uur

WebexVergaderplaats

Agenda

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Actie en besluitenlijst2 juli
4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 2 juli
5 Extern onderzoek

a Bespreken laatste concept versie KPMG rapportage incl wel niet

overgenomen commentaren

6 Update beheersmaatregelen risicoselectieprocessen incl afgestemde uniforme richting
voor huidige werkwijze

7 Kamerbrief

a Update stand van zaken

b Bespreken inhoudelijke passages of geschilpunten
8 Geupdatet aanpak Inventarisatie voorheen Veegacties
9 Ter informatie openstaande acties voor fase 2

10 Rondvraag en sluiting

Bijiagen
1 Vierde conceptrapportage KPMG horend bij agendapunt 5

2 Geupdated en gevalideerde GEB FSV horend bij agendapunt 5

3 Concept Kamerbrief horend bij agendapunt 7

4 Memo Werkzaamheden in het kader van inventarisatie horend bij agendapunt 8

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Finanden

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtingen
secretaris

Hoofd BDG

10 2 e

adiijnct“Sficrfitaris

vers ag Directieteam Belastingdienst 10 2 e

www minfin nl

Datum

09juli 2020Vergaderdatum

Aanwezig

9 juli 2020
Franrflfi OiRnstratfin fuDCiRD Pntflr Smink fnCIRO vanaf 14 00 ULW^jteur

10 2 e I
10 2 e

Ian Melsen adCAP [
Maarten Jonker cdiaVD Koos Veefkind adIV Jaap Zoon adGO

Jowi Bijsterbosch cdO P l
^

Mario Lamers fhdC F Liane Vlaskamp adParticu ieren

10 2 e

10 2 e 10 2 8

1 u z e

[ 10 2 8

ad algemeen directeur hd hoofddirecteur d directeur

Cd Concerndirectie SSO Shared Services Organisatie

Afwezig
10 2 e

Gasten 10 2 8

punt Omschrijving

A ALGEMEEN INLEIDEND

OpeningA

A 1 Mededelingen algemeen

buiten verzoek

Pagina 1 van 6
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buiten verzoek

A 2 Vaststellen verslag Directieteam Belastingdienst d d 02 juli 2020

buiten verzoek

A 3 ACTUALITEITEN

buiten verzoek

STUKKEN TER BESLUITVORMINGB

B l

buiten verzoek

Pagina 2 van 6
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B 2

B 3

buiten verzoek

B 4
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B 5

buiten verzoek

C

C l ter bespreking GBB Lijst 1

Het DTBD staat stil bij de Tweede Kamer brief over FSV en project 1043

10 2 e sluit aan voor een toelichting op het communicatieplan en de interne

berichtgeving rondom FSV en de brief aan de Tweede Kamer die verzonden wordt op

vrijdag 10 juii Voor de BeiTei is er een woordvoeringsiijn beschikbaar Dit pian wordt

gedeeld met de DT leden Actie BDG

DGBD geeft een toelichting op de outline van de brief aan de Tweede Kamer met ais

bijiage het KPMG rapport Donderdagmiddag 9 juii vindt nog een FSV stuurgroep piaats
Paraiiel wordt er gewerkt aan de brief Project 1043 komt terug ais onderdeel in de brief

Fiet DTBD vraagt aandacht voor zorgvuidige formuieringen in de brief en ook voor

voidoende tegenlezen en tegendenken te organiseren Dit nav de ieerervaringen van

toeslagen

Pagina 4 van 6
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De SP Renske Leijten heeft een meldpunt ingericht CDC zoekt contact met de PA over

het meldpunt Actie CDC

Naar aanleiding van de uitzending van Een Vandaag neemt CDC contact op met COMM

over een eventuele bijeenkomst van de staatssecretarissen met burgers Actie CDC

adCAP heeft aangeboden om een analyse te maken van onderliggende productiestromen
actie adCAP

D

D l

D 2

D 3 buiten verzoek

D 4

E

E l
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Terugkoppeling gesprek met beide staatssecretarissen hedenochtend over brief aan TK

over FSV onderzoek fasel CAF en project 1043

In het gesprek lag voor de concept brief waar we met ons alien afgelopen week hard

aan hebben gewerkt verder te noemen brief A

Het werd eerder deze week donderdag duidelijkdat in de brief ook moet wordenin

gegaan op CAF en project 1043 Dit naar aanleiding van de publiciteit daarover

afgelopen dagen Deze zijn in brief A ingebouwd Maar we zagen toen wel dat het

een erg lange en ingewikkelde brief werd Met verschilien in mate van detailleringen
Om het gesprek vanochtend te helpen hebben we daarom een concept brief B

gemaakt die korter is en waarin we gezocht hebben naar een betere balans tussen

berichtgeving over FSV onderzoek Fase 1 appreciatie te nemen maatregeien en

vervoig enerzijds en de berichtgeving over CAF en project 1043 anderzijds Die

concept brief B treffen juiiie hierbij als bijiage aan

De staatssecretarissen hebben de voorkeurvoor de opzet van brief B uitgesproken
Een brief die vrijdag 10 juli einde dag verstuurd moet worden

Brief B wordt nu verder uitgewerkt door het schrijfteam in samenwerking met de

collega s die op CAF en project 1043 werken Belangrijksteaandachtspuntis daarbij
de inleidingin die brief Die zai worden opgebouwd langs de volgende lijn [NB dit is

mijn vertaling van hetgeen vanochtend werd besproken Onderstaande punten zijn
niet zo in detail aan de orde gekomen { }■10 2 e

o Het is evident dat de BD bij het verwerken van aangiftes en toeslagen

vanwege de grote aantallen gebruik moet maken van geautomatiseerde

systemen

o Ook evident gezien de massaliteit dat daarbij risico modellen worden

gebruikt
o Het is en blijft een goed vertrekpuntdat de BD probeert burgers en bedrijven

maximaal compliant gedragte laten vertonen aan de voorkant in plaats
van primaire focus op correctie en sanctionering

o Toezichten opvolgingvan signalen voor dienstverleningen toezichtzijn en

blijven echter noodzakelijke elementen van het werk van de BD

o De toeslagen problematiek FSV CAF en project 1043 hebben met elkaar

gemeen bovenliggendefactor dat de opzet inrichtingen werkingvan onze

werkprocessenen bijbehorendeapplicatieseen fundamenteleverbeterslag

nodig hebben

□ We gaan onvoldoendezorgvuldigom met de registratie van gegevens

zie conclusies in het KPMG rapport o m t a v registratie van

nationaliteit en andere bijzondere persoonsgegevens

□ Onze verwerkingsprocessen en applicaties zijn niet volledig AVG proof
zie KPMG rapport

□ Beoordeling isvaakgestoeld op professionele oordeelsvorming wat

goed is maar gedeelde normenkadersontbreken

□ Signalen blijven te lang in systemen hangen ook al is duidelijk dat ze

achterhaald zijn

738392 00215



□ Wanneer je als burger als gevolg van de toezichtprocessen en

systemen wordt onderworpen aan nader toezicht kan dit voor burgers

grote gevolgen hebben We constateren dat de dienstverleningen

menselijke nnaat daarbij niet altijd op het gewenste niveau is

□ We kunnen niet uitsiuiten dat we in de toekomst andere processen of

systemen tegen gaan komen waar we voor moeten concluderendat

deze problemen ook spelen
□ De afhandeiingvan kiachtenen problemenvan burgersen bedrijven

die gegeven de massaiiteit er altijd zuiien zijn kan en moet echt beter

□ Beiangrijk daarbij medewerkersvan de BD moeten door

verbeteringen op bovenstaande punten worden gehoipen bun werk

effectieveren efficienterte doen met uiteindeiijkook oog voor de

menseiijke maat

□ Daaraan werken is goed voor de samenleving en goed voor de

medewerkers van de BD Zo werken we concreet aan de beste

beiastingdienstvan de wereld

De concrete acties naar aanieiding van Fasel KPMG krijgen hiermee ook een context

Ze hebben een verderstrekkendewerking dan aiieen het dichten van problemen
van FSV en FSV achtigen

De antwoorden op de TK vragen die met de brief worden meegestuurd zullen we

nog moeten checken op destrekkingen inhoudvan brief B Een klus die vrijdag
wordt gedaan Focus is nu voorai op 2® versie brief B Die moet vanavond in de tassen

zitten van de staatssecretarissen

Wat betekent bovenstaande voor onze Stuurgroepvan hedenmiddag

o Met bovenstaande in het achterhoofd is het allerbeiangrijkstedat we

vanmiddagmet elkaar kunnen vaststelien dat het KPMG rapport dat nu

voorligt ons bij die aanpak gaat helpen We spreken bij onderwerp 5 als

eersteover het KPMG rapport

o In de tweede plaatsdat we voluit doorgaan met het besprekenvan de

uitwerkingen van onze gedefinieerdemaatregelen Want dat helpt onszelf als

dienst in het onszelf hernemen we willen zelf aan de bal blijven alsookde

bewindslieden in het gesprek met de TK dat gaat volgen We spreken

vervolgens bij onderwerp 6 over de beheersmaatregelen voor de 9

processen applicaties in beeld en bij onderwerp 7 over de Kamerbrief de

boodschappen daarin en de maatregelen die we aankondigen

738392 00215
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Ministerie van Finanden

cWx \savi^ livb
cbJr cck seA JiXsA

TERINFORMATIE

Directoraat Generaal

Belastingdienst
Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane 10 2 e

F6 Iai2 nJrY K3
www minfin nl

Datum

9 juli 2020

Notitienummer

2020 0000131354

Beheersmaatregelen naar aanleiding van de bevindingen
KPMG over FSV achtigen O

Aanleiding Q
Met deze nota informeren we u over de beheersmaatregelen die zijn genomen

naar aanleiding van de bevindingen van KPMG aangaande de geidentificeerde

FSV achtigen Deze zijn genomen na afstemming met de wnd DG Toeslagen

Auteur

10 2 e

Van

Kopie aan

0^
wu

Toelichting
In het door KPMG verrichtte onderzoek naar met FSV vergelijkbare processen en

applicaties en de daaropvolgende uitvraag bij directies zijn 9

verwerkingsprocessen en of applicaties in beeld gekomen die onderdeel uitmaken

van risicoselectieprocessen Het betreft

1 Aanpak Team Veelplegers Eigenaar MKB

2 Afgifte OB identiflcatienummer Eigenaar MKB

3 Innovatie OB Positief op het omzetdeel Eigenaar MKB

4 Datafundamenten Fraude Risico Indicatoren Eigenaar DF A

5 OB Carrouselfraude Eigenaar MKB

6 Interne en externe signalen t b v het toezichtproces MKB Eigenaar

MKB

7 Risicoclassificatie Toeslagen Eigenaar Toeslagen
8 Verwerken van fraudesignalen Eigenaar Toeslagen
9 Databank Auto Eigenaar CAP

Van deze 9 verwerkingsprocessen en of applicaties heeft beoordeling

plaatsgevonden om vastte stellen of zij voldoen aan de eisen van AVG en om

vast te stellen of acute beheersmaatregelen getroffen moeten worden

13 ^
lu cfie

Hieruit bleek dat 2 van de geidentificeerde verwerkingsprocessen en of applicaties

reeds aan de AVG voldeden Het betreft 1 Aanpak Team Veeiplegers en 2

Afgifte OB identificatienummer Van een verwerkingsproces werd geconstateerd
dat deze nog niet in gebruik genomen was omdat het een innovatie betreft 3

Innovatie OB Positief op het omzetdeel De overige 6 verwerkingsprocessen en of

applicaties hierboven genoemd onder 4 5 6 7 8 en 9 voldeden niet

aan de eisen van de AVG

Voor deze 6 verwerkingsprocessen en of applicaties is een verbeterproces

ingezet Dit betekent dat passende mitigerende maatregelen worden getroffen
een GEB wordt opgesteld deze aan verschillende kwaliteitschecks wordt

onderwerpen en uiteindelijk ter goedkeuring wordt voorgeiegd aan de

Functionaris Gegevensbeschermtng

We hebben besloten om de verwerkingsprocessen en of applicaties die niet aan

de AVG voldoen stil te leggen totdat de juiste mitigerende maatregelen zijn

Paging 1 uan 2
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geimplementeerd Voor 4 Datafundamenten Fraude Risico Indicatoren en 5 OB

Carrouselfraude is dit inmiddels gebeurd Deze worden daarom na een korte

schorsing weer hervat

Bij een van de stilgelegde verwerkingsprocessen is een raakviak met de opvolging

van informatieverzoeken Het betreft 6 Interne en externe signalen t b v bet

toezichtproces MKB De Belastingdienst ontvangt regelmatig informatieverzoeken

van ketenpartners zoals UWV Politie en Gemeenten De Belastingdienst heeft de

wettelijke verplichting om aan deze informatieverzoeken te vofdoen Het

stilleggen van verwerkingsproces 6 zou dus als bijkomend gevolg hebben dat

het opvolgen van informatieverzoeken geen doorgang meer kan vinden en de

Belastingdienst niet aan deze wettelijke verplichting kan voldoen Vanwege het

zwaarwegende maatschappelijke belang en de reeds getroffen mitigerende

maatregelen hebben wij daarom besloten om het opvolgen van

informatieverzoeken vooralsnog niet stil te leggen Het behandelen van

informatieverzoeken is ontviochten van het proces rondom in en externe

signalen en dat ligt wel stil Een aangepaste GEB ligt inmiddels bij de Functionaris

Gegevensbescherming tertoetsing en de verwachting is dat deze komende week

het groene licht zal krijgen Het opvolgen van binnenkomende interne en externe

signalen t b v het toezichtproces zal echter stil biijven liggen tot mitigerende

maatregelen zijn geimplementeerd Mocht 20 juli 2020 dat groene licht er

onverhoopt niet zijn dan zullen we opnieuw bezien of ook de opvolging van

informatieverzoeken niettoch stilgelegd moet worden

Ook voor de overige verwerkingsprocessen en of applicaties geldt dat wij er aan

werken om zo snel mogelijk mitigerende maatregelen te implementeren zodat

deze op zeer korte termijn aan de AVG voldoen en kunnen worden hervat
5
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Parafenoverzicht

Werkmap

Ondetwerp

Nummer

DGBD 131354 Beheersmaatregelen FSV achtigen

2020 0000015554

Algemeen taakverzoek BDG advies aan DGBD om te paraferen
ia 2 e

parafeert namens DGBD zie email akkoord LG 10 7

Document Beheersmaatregelen naar aanleiding van de bevindingen KPMG over FSV achtigen 2020 0000131354
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtinaen

TER INFORHATIE

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Beiastir gd
\ de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douan \

ienst

10 2 e

wwttr minfin nl

Datum

9juli 2020

Notitienummer

2020 0000131354notitie Beheersmaatregelen naar aanleiding van de bevindingen
KPMG over FSV achtIgen

Auteur

10 2 e

Van

Aanleiding
Met deze nota informeren we u over de beheersmaatregelen die zijn genomen
naar aanleiding van de bevindingen van KPMG aangaande de geldentificeerde

FSV achtigen Deze zijn genomen na afstemming met de wnd DG Toeslagen

Kopie aan

Toelichting
In het door KPMG verrichtte onderzoek naar met FSV vergelijkbare processen en

applicaties en de daaropvolgende uitvraag bij directies zijn 9

verwerkingsprocessen en of applicaties in beeld gekomen die onderdeel uitmaken

van risicoselectieprocessen Het betreft

1 Aanpak Team Veelplegers Eigenaar MKB

2 Afglfte OB identificatienummer Eigenaar MKB

3 Innovatie OB Positief op het omzetdeel Eigenaar MKB

4 Datafundamenten Fraude Risico Indlcatoren Eigenaar DF A

5 OB Carrouselfraude Eigenaar MKB

6 Interne en externe signalen t b v het toezichtproces MKB Eigenaar
MKB

7 Risicoclassificatie Toeslagen Eigenaar Toeslagen
8 Verwerken van fraudesignalen Eigenaar Toeslagen

9 Databank Auto Eigenaar CAP

Van deze 9 verwerkingsprocessen en of applicaties heeft beoordeltng

plaatsgevonden om vast te stellen of zij voldoen aan de eisen van AVG en om

vast te stellen of acute beheersmaatregelen getroffen moeten worden

c

Hieruit bleek dat 2 van de gefdentificeerde verwerkingsprocessen en of applicaties
reeds aan de AVG voldeden Het betreft 1 Aanpak Team Veelplegers en 2

Afgifte OB identificatienummer Van een verwerkingsproces werd geconstateerd
dat deze nog niet in gebruik genomen was omdat het een innovatie betreft 3

Innovatie OB Positief op het omzetdeel De overige 6 verwerkingsprocessen en of

applicaties hierboven genoemd onder 4 5 6 7 8 en 9 voldeden niet

aan de eisen van de AVG

Voor deze 6 verwerkingsprocessen en of applicaties is een verbeterproces

ingezet Dit betekent dat passende mitigerende maatregelen worden getroffen
een GEB wordt opgesteld deze aan verschillende kwaliteitschecks wordt

onderwerpen en uiteindelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de

Functionaris Gegevensbescherming

We hebben bestoten om de verwerkingsprocessen en of applicaties die niet aan

de AVG voldoen stil te leggen totdat de juiste mitigerende maatregelen zijn
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geimplementeerd Voor 4 Datafundamenten Fraude Risico Indicatoren en 5 OB

Carrouselfraude is dit inmiddels gebeurd Deze warden daarom na een korte

schorsing weer hervat

Bi] een van de stilgeiegde verwerkingsprocessen is een raakviak met de opvolging
van informatieverzoeken Met betreft 6 Interne en externe signalen t b v het

toezichtproces MKB De Belastingdienst ontvangt regelmatig informatieverzoeken

van ketenpartners zoais UWV Poiitie en Gemeenten De Belastingdienst heeft de

wetteiijke verplichting om aan deze informatieverzoeken te voldoen Het

stilleggen van verwerkingsproces 6 zou dus als bijkomend gevolg hebben dat

het opvoigen van informatieverzoeken geen doorgang meer kan vinden en de

Belastingdienst niet aan deze wetteiijke verplichting kan voldoen Vanwege het

zwaarwegende maatschappelijke belang en de reeds getroffen mitigerende

maatregeien hebben wij daarom besloten om het opvoigen van

informatieverzoeken vooralsnog niet stil te leggen Het behandelen van

informatieverzoeken is ontvlochten van het proces rondom in en externe

signalen en dat ligt wel stil Een aangepaste GEB ligt inmiddels bij de Functionaris

Gegevensbescherming tertoetsing en de verwachting is dat deze komende week

het groene licht zal krijgen Het opvoigen van binnenkomende interne en externe

signalen t b v het toezichtproces zal echter stil blijven liggen tot mitigerende

maatregeien zijn geimplementeerd Mocht 20 jitli 2020 dat groene licht er

onverhoopt niet zijn dan zullen we opnieuw bezien of ook de opvolging van

informatieverzoeken niet toch stilgelegd moet worden

Ook voor de overige verwerkingsprocessen en of applicaties geldt dat wij er aan

werken om zo snel mogeiijk mitigerende maatregeien te implementeren zodat

deze op zeer korte termijn aan de AVG voldoen en kunnen worden hervat

C
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtingen

TERBESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane 10 2 e

Datum

10 juli 2020

Notitienummer

2020 0000132149

notitie Ajteur
Brief FSV onderzoek fase I en projectcode 1043

10 2 e

Van

Directeur Cd Uitvoerings en

Handhavingsbeleid

Aanleiding

Op 10 juli is het KPMG rapport naar FSV verschenen Met bijgevoegde brief wordt

dit aan de TK aangeboden Tevens wordt in de brief ingegaan op projectcode
1043 en het CAF team Ook worden de beantwoording van de schriftelijke vragen

over FSV van 4 maart en het SO FSV aan de TK toegestuurd

Kopie aan

Beslispunt
Indian u akkoord bent verzoeken wij u de brief te ondertekenen zodat

deze naar de TK kan worden verzonden

Pagina 1 van 1
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Communicatie vrijdag 10 juli

Aanleiding
Op vrijdag 10 juli wordt de Kamerbrief over FSV verwacht Onderdeel hiervan wordt de publicatie
van het rapport van KPMG In dit rapport staan de onderzoeksresultaten over FSV opgenomen
Gezien de actuele ontwikkelingen 1043 aanstaand rapport AP is de volgende

communicatieplanning opgepakt

Binnen de Belastingdienst doen we dit langs de volgende lijnen

Doelgroep Middel Inhoud

Alle medewerkers Belastingdienst Vandaag Persoonlijk artikel DG over de situatie van de

Belastingdienst

idem Feitelijk artikel over het rapport KPMG en

verwijzing naar de kamerbrief

Reactie op artikel intranet Liane Vlaskamp reageert feitelijk op de reacties

van medewerkers onder het artikel van 1043

Leidinggevenden Managementsite
intranet push via

digitale management
update

Korte toelichting per dossier ter

verduidelijking want verwarring moet worden

voorkomen inclusief concept spreeklijnen

e mail van Peter Smink Flart onder de riem aankondiging persoonlijk
artikel

e mail Peter Smink Aankondiging komst kamerbrief rapport
KPMG persoonliike artikel

Team

Belastingdienst

Timing

Planning donderdag einde dag staat de content klaar Publicatie staat gepland gelijktijdig met de

kamerbrief Mocht er nieuws uitlekken dan kunnen we besluiten om eerder te publiceren

738085 00219



Kort verslag afstemming ‘Selectie aan de Poort IH

Datum

Aanwezig

10 07 2020

10 2 S

Aanleiding

Eind juni 2020 werd DF A gewezen op een handleiding die geschreven is door een van haar

medewerkers werkzaam in Heerlen waar hij werkzaamheden verricht in samenwerking met CAP en

P op het gebled van de selecties van aangiften iH aan de poort

Voor deze werkzaamheden wordt al meerdere jaren een document bijgehouden met de titel

“Handleiding voor analisten werkzaam aan de Poort die door een beperkt aantal medewerkers als

een leidraad wordt gebruikt voor de behandeling van resultaten uit bovengenoemde selecties Het

betreft een informeel document zonder formele status

De versie van 30 juni 2020 is bij de directiesecretaris van DF A terecht gekomen en na een eerste

globale lezing van het document is voldoende reden gezien door DF A om met enige speed in

overleg te treden met de directeur P en de piv directeur CAP

Overleg maandag 6juli 2020

In dit overleg zijn de beeldem en informatle gedeeld Afgesproken Is om met speed de WMK toetsen

van de opgevraagde “query’s aan de poort in combinatie met de Handleiding voor analisten aan de

Poort door de datacoordinatoren van Pen CAP te laten beoordelen checken Op basis van de

bevindingen van de datacoordinatoren zal worden bezien welke vervoigstappen genomen dienen te

wo rden

Overleg woensdag 8 juli 2020

De WMK toetsen zIjn door DF A opgevraagd en ontvangen door P en CPA en getoetst

De datacoordinatoren van P en CAP zijn ten aanzien van de WMK toetsen en de handleiding tot de

conclusles gekomen dat

• de WMK s geen aanleiding geven tot twijfel over de rechtmatigheid van de poort query s

Als gevolg daarvan is er geen reden om deze query s stop te zetten

• Er wel problemen zijn met de informele “Handleiding voor analisten aan de Poort Er zit

gekleurd taalgebruik in en het gebruik van de gegevens uit de query’s in relatie tot de

doelbinding wordt niet op alle vlakken helder beschreven Er wordt gesproken over het

geoefend oog’ zonder dat helder wordt wat dIt precies betekent

Handleiding

Tijdens de vergadering wordt besloten om deze informele handleiding voor zover dit vanwege het

informele karakter nodig is per direct non valid’ te verklaren HiJ wordt ongeldig gemaakt en mag

niet meer gebruikt wordeni Met spoed moeten per query selectie aan de hand van standaard

sjablonen werkinstructles worden geschreven die aanslulten op het toezichtsbeleld de doelbinding

uit de WMK toets en voldoen aan de CEB De medewerker van DF A speelt hierin een cruciale rol

door zijn kennis DF A draagt personele zorg voor de medewerker die het betreft op het moment

datdaarin zaken stagneren

Tweede check op WMK

Na bespreking wordt een tweede check gevraagd op de WMK toetsen op de volgende onderdeien

In welke query’s speelt nationaliteit en in hoeverre ligt hier een wettelijke regeling aan ten

grondslag

738642 00220



Blad 2

NIet In alle WMK’s Is het kunnen’ Ingevuld DIt dient gecheckt te worden

Zijn overigens de uitgevoerde query’s nog in lijn met wens en toezichts beleid

GEB op Proces

Daarnaast wordt besloten om op het gegevens verwerkend proces een CEB te laten uitvoeren

Particulleren zal hlervoor een opdracht verstrekken

EInk FSV

Gezien de gelieerdheid van dit onderwerp met het project FSV zal de directeur P dit donderdag 9 Juir

2020 ook melden in de stuurgroep FSV met ondersteuning van CAP en DF A

Overleg donderdag 9Juli 2020

Tweede check op WMK

• Er wordt niet op nationaliteit uitgevraagd voor de binnenlandse query’s Voor de

buitenlandse query’s is dit wel het geval en nodig ivm diverse verdragen Daarmee

is de vereiste wettelijke grondslag aanwezig

• Van een WMK toets was de kunnen” pagina vergeten te vullen dit is inmiddels

hersteld

• De query s waarvoor de verwerking bij CAP plaatsvindt tw Hot Hor vergissingen in

papieren aangiften en VA VT zijn beoordeeld en noodzakelijk

• De query s waarvoor de verwerking bij P plaatsvindt worden nog beoordeeld

Werkinstructies

Onder reglevoering van P zal volgende week een schrijversgroep starten samen met CAP om de

werkinstructies per query zo spoedig mogelijk te realiseren Verwachte doorlooptijd 2 a 3 weken

738642 00220



w Belastingdienst

Gezamenlijke besturing
Belastingdienst

Lijst 1 voor 13 juli 17 juli

Versie voor achtergrond

weekoverleg 20200710
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Belastingdienstm

Lijst 1 week 13 juli 17 juli Ter discussie

Argesproken in Di y

om deze punten in DT

16 7 te bespreken
^ 1043 Liane Vlaskamp De kamerbrief met 1043 als onderdeel is op vrijdag 10 7 2020 naar de kamer

verstuurd De vervoigstappen n a v de kamerbrief pagina 8 en 9 worden in gang gezet De

projectorganisatie voor de noodzakelijke verbeteringen moet opgericht gaan worden

J Wordt rood Onderdeel van FSV brief die op 10 7 2020 wordt besproken in de SG en

Onepager 1043 nog
niet gereed voIgt op

kamerbrief FSV

Gevraaod besluit FSV

1043 en nationaliteit

naar lijst 2

Gevraaod besluit

storing via DTBD laten

lopen

0 FSV 10 2 e

o wordt verstuurd naar de kamer

^ Nationaliteiten n t b Oproep aan DT om trekker aan te wijzen in samenhang met inrichting FSV

Inhoudelijk risico dat we niet tijdig een volledig beeld krijgen van het gebruik van nationaliteit in het toezicht

m n query s en lokale applicaties

Politieke

dossiers

0 buiten verzoek

Ontwikkel

trajecten buiten verzoek

o
Overige
aandachts

punten

Urgente actie nodig buiten DT Urgente actie nodig van DTOpschema of actieplan in werking Knelpunt risico’s wordt geadresseerd in ander gremium dan DT

1
738560 00221



Belastingdienstm

Back up 15 26 trajecten in de knelpunten en risico logs van Lijst 1

In knelpunten en

risicologs
Toezegging

voor na reces
Cluster^ Traject Trekker uit DT Contactpersoon

O G10 2 eFSV

oLiane Vlaskamp N t b1043
Politiek urgente

dossiers 10 2 e

o GZomerbrief

Sturing en

beheersing

Personeel en

cuituur

C

buiten verzoek

5
c Verbeteren

uitvoering
o

Fiscaal

Handhaving en

toezicht

Toekomstbeeld

buiten verzoek
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Belastingdienst
m

I
I

I

Lijst 1

3
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Nog niet bijgewerkt i v m

recente ontwikkelingen
Versie 25 juni 2020 Belastingdienstm

Nationaliteit in risicomodellen en systemen I II

Beschrijving project Dossier om tweede nationaliteit uitgezonderd indien er een expliciete wettelijke grondslag Etndverantwoordelijk Voigt
voor is te verwijderen uit systemen en nationaiiteit niet meer te gebruiken ten behoeve van de handhavingstaak
van de BD

Governance Voigt

Projecten werkstromen Producten

10 2 e

Gereed Status

Governance en projectorganisatie Governance en projectorganisatie ingericht n t b

©Toezeggingen Tweede Kamer Technische briefing over werking totstandkomingsproces van risicomodellen en selectieregels 2 juli 2020

Overzicht lijst met benodigde expliciete wettelijke grondslagen opstellen DGFZ 31 augustus 2020

SO Kamervragen gebruik van nationaliteit in risicomodellen en selectieregels bij de BD 31 augustus 2020

Gegeven tweede nationaliteit van Nederlanders uit systemen verwijderen brief 15 nov 2019 1 januari 2020

Gegeven nationaliteit niet meer gebruiken bij handhaving zonder expliciete wettelijke
grondslag 15 nov

1 januari 2020

CAP Onderzoek of en waar

nationaliteit opgevraagd wordt

voor lokale selectieregels query s

systemen en of en waar een

wettelijke grondslag nodig is

Onderzoeken opvragingen met o a 1 twee nationaliteiten voor 23 juli 2015 2 nationaliteit

voor 1 januari 2020 en 3 nationaliteit na 1 januari 2020 voor lokale selectieregels incl

query s en systemen NB applicaties die lijken op de FSV applicatie worden meegenomen in

het FSV onderzoek zie one pager FSV

31 Augustus

Toezegging TK [ @ Afgerond ^ Opievering volgens plan Risico s voor tijdige opievering ^ Interventie nodig voor tijdige levering ^ Niet gestart

4
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Planning is nog onderhanden

werk door opstart dossier
Versie 25 juni 2020 Belastingdienstm

Nationaliteit in risicomodellen en systemen II II

Projecten werkstronnen Producten Gereed Status

Binnen de dienst Onderzoek of en

waar nationaliteit gebruikt wordt
in risicomodellen DF A en

selectieregels VT en lokaai en of

en zo ja waar een expiiciete
wettelijke grondslag bedoeld in de

toezegging in Kamerbrief 15

november 2019 nodig is

DF A VT Overzicht van het gebruik van nationaliteit inclusief de onderliggende wettelijke bepalingen 2juli 2020

DF A VT Opstellen lijst met benodigde expiiciete wettelijke grondslagen DGFZ DJZ en FJZ 31 Augustus

Onderzoeken gebruik {incl doel tweede nationaliteit voor 23 juli 2015 in lokale selectieregels en query s 31 Augustus

Onderzoeken gebruik incl doel nationaliteit voor 1 januari 2020 in lokale selectieregels incl query s 31 Augustus

Onderzoeken gebruik incl doel nationaliteit na 1 januari 2020 zonder expiiciete wettelijke grondslag in 31 Augustus
lokale selectieregels incl query s

Onderzoek of BD vanaf in ieder geval 6 januari 2014 tot heden bijzondere persoonsgegevens waaruit Juli

ras of etniciteit blijkt mogelijk onrechtmatig verwerkt

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling GEB of willen mogen kunnen toets voor nieuwe query s

volledig gei ntegreerd in proces IV D

Onderzoeksvragen en tijdspad opgesteld

Opdracht is definitief

Rapport is opgeleverd

Overzicht en verzameling informatiestukken over gebruik nationaliteit bij Belastingen Vergelijkbaar met n t b

informatie WOB verzoek FTM bij TSL

Onderzoek AP UHB IV D

Bestendiging proces voor gegevens

UHB IV D

ADR onderzoek naar wijze van

totstandkoming van query s

risicomodellen en selectieregels
data analyses bij BD

n t b

n t b

n t b

n t b

WOB onderzoek

NB applicaties die lijken op de FSV applicatie worden meegenomen in het FSV onderzoek

Toezegging TK | V Afgerond ^ Oplevering volgens plan Risico s voor tijdige oplevering ^ Interventie nodig voor tijdige levering ^ Niet gestart
~5
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Nog niet bijgewerkt i v m

recente ontwikkelingen
Belastingdienstm

Nationaliteiten in systemen knelpunten en risico s

Knelpunt rood Risico blauw Voorgestelde escalatie vervoigstap Status

Governance structuur en projectorganisatie nog niet ingericht
Activiteiten in het traject zijn versnipperd beiegd en formele programma manager team en

eindverantwoordeiijke op DT niveau mist

Hierdoor is onderlinge afstemming en besiuitvorming iastig en loopt opievering gevaar

Overieg tussen UHB en Vaktechniek over

inrichting governance en organisatie
• Vertraagd door technische briefing

Mogeiijke kritische reacties uit Kamer en maatschappij na Technische briefing
Technische briefing is vervroegd naar 2 juli Globale aard kan kritische reacties oproepen

Beantwoording SO is op 31 Augustus Hier wordt uitgebreid antwoord gegeven op de

detaiivragen die o a afhankeiijk zijn van uitkomsten van de onderzoeken

Veel tijd tussen technische briefing en beantwoording SO wat mogeiijk een verkeerd beeld geeft
en het vertrouwen in de Beiastingdienst schaadt

Team stort voliedige capaciteit op goede
voorbereiding technische briefing om kans

op kritische reacties te minimaliseren

Fractieieden tevreden op 3 juii iijken de

reacties mee te vaiien

Kritische reacties uit Kamer mocht ertoch een applicatie worden gevonden die nationaiiteit inciudeert

als daar geen expliciete wettelijke grondslag voor is

Uitdaging om alle bestaande selectiemethoden risicomodellen en query s in beeld te krijgen
Voor periode voor 1 januari 2020 kan volledigheid niet gegarandeerd worden

Focus op in beeld krijgen zal moeten liggen op periode na 1 januari 2020

De kans bestaat dat risicomodellen of selectieregels incl query s niet in beeld zijn en dat

nationaiiteit na 1 januari 2020 mogeiijk nog wordt gebruikt zonder wettelijke grondslag
Volledigheid alles boven water te hebben kan niet gegarandeerd worden

■ Communicatie meer richten op dat

volledigheid niet gegarandeerd kan worden
‘ Indien er politieke gevoeligheden naar

boven komen zal dit adequaat opgepakt
worden

Adequate governance inrichten
o A d h v uitslag onderzoeken planning

inrichten

Beantwoording SO mogeiijk bemoeilijkt en vertraagd door tegenstrijdige uitkomsten onderzoeken en

interdepartementale afstemming
Beantwoording van SO is afhankeiijk van uitkomsten onderzoeken en interdepartementale
afstemming

• De uitkomsten van de onderzoeken kunnen mogeiijk tegenstrijdig zijn
• Hierdoor wordt beantwoording bemoeilijkt waardoor tijdslijnen mogeiijk in gevaar komen

» Uitkomsten van onderzoeken worden

beoordeeld op tegenstrijdigheden
Tijd tot 31 augustus om SO te

beantwoorden is hopelijk voldoende om op

tegenstrijdigheden te anticiperen

^ Op schema of actieplan in werking Knelpunt risico’s wordt geadresseerd binnen project afdeling keten ^ Urgent actie nodig bulten DT ^ Urgent actie nodig van DT

6
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Nog niet bijgewerkt i v m

recente ontwikkelingen
Versie 2 juli 2020 Belastingdienstm

Programma FSV Fraude signalering Voorziening

Beschrijving project Onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening bij de Belastingdienst met aandacht voor de

werking problemen vergelijkbare systemen en mogelijke herstelacties

I Governance Wekelijkse stuurgroep incl Stas

Eindverantwoordelijk
Eerste aanspreekpunt

10 2 e

I

Projecten werkstromen GereedProducten Status

©Opstellen kamerbrief Kamerbrief gunning extern onderzoek fasering 26 mei

Kamerbrief eerste fase

Analyse huidige kaders

Voorstel vervolgaanpak

Totaalrapportage FSV

Voorstel tijdelijke beveiligde omgeving

Shortlist met FSV achtige applicaties

Totaal rapportage FSV achtigen

Voorstel handelswijze afdoening FSV verzoeken

Overzicht huidige waarborgen voor fraudesignalen

Voorstel voor actie Veegacties

Vervolgacties versterken positie FG en positie PO BD

Voorstel vervoigstappen fase 2

Voorstel vervoigstappen ontwikkeling nieuwe applicatie

10 juli

Fase 2

5 juni

9 juli

25 juni

12 juni

9 juli

18 juni

9 juli

25 juni

11 juni

9 juli

Fase 2

Fraude aanpak BD

©
Onderzoek FSV

©

©Onderzoek FSV achtigen

©Inzagerecht

Interne maatregelen BD breed

©

©
Vervoigstappen w

v Afgerond ^ Opievering volgens plan Risico s voor tijdige opievering ^ Interventie nodig voortijdige levering ^ Niet gestartToezegging TK |
7
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Nog niet bijgewerkt i v m

recente ontwikkelingen
Belastingdienstm

FSV knelpunten en risico s

Knelpunt rood Risico blauw Voorgestelde escalatie vervoigstap Status

Extern onderzoek levert a g v korte tijdsduur niet alle benodigde bevindingen op

KPMG heeft de derde conceptrapportage betreft FSV FSV achtigen waarborgen voor

fraudesignalen en informatiestromen opgeleverd
Alle directies hebben het rapport voorzien van feitelijke reacties

De meeste deelproducten zijn afgerond of liggen ter bespreking bij de Stuurgroep
Politiek bestuurlijke weging van het KPMG rapport en de conclusie over FSV en FSV achtigen
heeft plaatsgevonden Er is nog geen keuze gemaakt over de noodzaak van vervoigstappen voor

KPMG dit wordt in de Stuurgroep van 2 juli vastgesteld
Er is nog een uitstaande vraag om de rol van FSV bij Toeslagen nader te onderzoeken

In de Stuurgroep van 2 juli is een expliciete

beslissing nodig over te nemen

vervoigstappen voor Toeslagen specifiek en

het externe onderzoek in zijn geheel
In de Stuurgroep van 9 juli worden de

vervoigstappen in fase 2 besproken

Inhoud Kamerbrief is nog onvoldoende voldragen doordat deelresultaten nog niet af zijn of van

voldoende kwaliteit

Voor de Kamerbrief zijn deelresultaten nodig op de deelonderwerpen fraudeaanpak onderzoek

FSV en FSV achtigen tijdelijke beveiligde omgeving interne beheersmaatregelen
inzageverzoeken en vervoigstappen voor fase 2

De passages van de deelproducten liggen ter informatie bij het schrijversteam Het

schrijversteam schakelt met de directies om de inhoud van deze passages aan te scherpen
• De eerste versie van de Kamerbrief is ter informatie mee gestuurd aan de Stuurgroep
• Op directie niveau heeft meermaals afstemming plaatsgevonden over de politiek bestuurlijke

weging van het KPMG rapport en de conclusies over FSV en FSV achtige

Monitoring voortgang in Stuurgroep
Vervolgoverleg in klein verband met een

aantal directeuren om gericht tot

conclusies te komen over welke passages

we opnemen in de Kamerbrief

Ultimo uitstel van de Kamerbrief naar na

10 juli

^ Op schema of actieplan in werking Knelpunt risico s wordt geadresseerd binnen project afdeling keten ^ Urgent actie nodig buiten DT ^ Urgent actie nodig van DT

8
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Tekstvak
De volgende 13 pagina's zijn verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek waren.
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Bcla tingdimst
Verslag MT CAP definitief

Weeknummer 29

Datum

Aanwezig

Afwezig
Gasten

13 juli 2020 9 00 12 00

10 2 e

Jan Melsen 10 2 e

A OPENING

1 Vaststellen agenda

buiten verzoek

2 Mededelingen

buiten verzoek

Aan de stukken is informatie toegevoegd over de communicatieaanpak FSV Ook in de media

is veei aandacht voor FSV oproep Afdelingshoofden en teamieiders worden verzocht om

over FSV in gesprek te gaan met de medewerkers en de noodzaak om AVG compiiant te

werken Tevens komt FSV ter sprake in de gespreksronde tussen medewerkers en MT leden

buiten verzoek

738089 00222

Ministerie van Financiën
Tekstvak
De volgende 4 pagina's zijn verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek waren.
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Belastingdienst

Verslag
Managementteam DF A

14juli 2020Datum

Locatie

Aanwezig

10 2 e

Extra

Afgemeld

buiten verzoek
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Er wordt teruggeblikt op de tot standkoming en het verschijnen van het KPMG rapport over FSV De

MT leden zien bij medewerkers onrust Hiervoor is begrip en zal de komendetijd extra aandacht

voorzijn

Buiten verzoek

B Ter bespreking

B 1 FSV en vervolg

Afgesproken wordt dat het MT aandacht heeft voor de informatiestroom hieromtrent richting de

medewerkers Fase twee gaat nu starten via de reguiiere iijnen zodat het transparanter wordt Dit

gaat veei van ons vragen de projectorganisatie heeft capaciteit nodig eventueel ingevuld door

extemen

Voor de Veegactie inventarisatie heeftho |om ondersteuning gevraagd Dit wordt nader

besproken voigende week Actie |io 2e |

Conciusie door pe veegactie leggen we van|io 2e |neer in de iijn Er komen nog acties

aan deze worden donderdag in het DTBD beiegd |io 2e |zai het MT informeren bij weike directie

deze komen te iiggen Voor EH i moet een maatwerkoplossing bedacht worden

Verantwoordeiijkheid is nog onduideiijk

Buiten veizoek

2020 07 14 notulen Belastingdienst MT DFSA_Concept Paging 2 van 3
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Buiten verzoek
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Belastingdienst

VERTROUWELIJK Directie Midden en

Kleinbedrijf

Contactpersoon

10 2 e

vers ag
Datum

14juli2020

Versienummer

MT overleg MKB

1

Bijiagen
Geen

MT overleg MKB

Dinsdag 14 juli 2020

Utrecht

Omsclirijving

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig

10 2 e

MedezeggenschapKopie aan

Ol ACTUALITEITEN

buiten verzoekHet MT MKB bespreekt actuele zaken zoals

buiten verzoek

I buiten verzoek pe recente kamerbriet inzake FSV CAF 104B buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

VERTROUWELIJK Pagina 1 van 2
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buiten verzoek

05 03 Voortgangsrapportage FSV bij MKB
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Ministerie van Finanden

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtingen
secretaris

Hoofd BDG
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A 3 ACTUALITEITEN

buiten verzoekB

B l

C

C l ter bespreking GBB Lijst 1

adP geeft een toelichting op project 1043 Momenteel is de projectorganisatie nog in

stand adP is in contact met COMM over het inrichten van een meldpunt bij de

Belastingdienst Deze week zijn er 96 Kamervragen binnen gekomen van DENK Samen

met oa VT FJZ en P wordt casuistiek opgepakt en behandeld

10 2 eIn de TK brief FSV is een projectorganisatie aangekondigd Programmamanger
zai in het DTBD van 23 juli hier een voorstel voor doen waarbij de

projectorganisatie een coordinerende roi heeft en de directeuren verantwoordeiijk zijn
voor hun eigen onderwerp en de storing bij het DTBD te beleggen AdP adMKB diV D

worden betrokken bij het opsteiien van de opdrachtbeschrijving De onderwerpen AP

10 2 e
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FSV nationaliteiten en project 1043 zullen in samenhang bezien worden ACTIE
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Belastingdienst
m

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Terugblik op afgelopen week

4 Actie en besluitenlijst 9 10 juli
5 Lopende activiteiten

a Status beheersmaatregelen
b Status connnnunicatie FSV

c Status Inventarisatie voorheen veegactie
6 Evaluatie Ease 1

a Met wat uit fase 1 stoppen doorgaan beginnen voor

vervolgfase
7 Vervolgfase

a Overzicht toegezegde vervolgacties
b Voorstel voor opstarten van de vervolgacties

8 Rondvraag en sluiting

Agenda

1
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1
1 Opening en

mededelingen
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Belastingdienst
m

2 Vaststelling agenda

738466_ 10226



Belastingdienst
m

3 Terugblik op afgelopen
week
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m

4 Actiepunten en

besluitenlijst 9 10 juli

738466_ 10226



Belastingdienst
m

©Actie en besluitenlijst FSV Stuurgroep 9 10 juli 1 2

Stuurgroep 28 01 De actiepunten besluitenlijst van 25 juni 2020 is vastgesteld

Extern onderzoek Extra Conceptrapport KPMG

KPMG 28 01

Door KPMG meegenomen
in nieuwe versie

Laatste conceptversie ontvangen Bijiage D dubbelingen en toestaan gegevens komt zin in rapport IV D

dat opgenomen gegevens bruto en niet netto zijn

Feitelijkheden zijn verwerkt decharge wordt verleend

Stuurgroepleden hebben

gereageerd
28 02 Conceptrapport wordt op onderstaande onderdelen gecheckt c q aangepast

Check feitelijke gegevens query s

Redactionele zin aanleveren

Tekstvoorstel

GO KPMG TSL MKB

Rapport is vastgesteldNa aanpassing van feitelijke onjuistheden wordt het rapport formeel afgewikkeld IV D KPMG

FSV achtigen
3 Er voIgt een notitie aan de staatssecretarissen over de beheersmaatregelen t a v de 9

verwerkingsprocessen en applicaties zie 27 03

27 02

Projectbureau
Afgerond

TK Brief Extra TK brief

28 02 Schrijfteam kamerbrief AfgerondDe laatste wijzigingen vanuit KPMG rapport worden in de brief verwerkt

De passages vanuit P over 1043 zijn overgenomen

Mitigerende maatregelen en feitelijkheden worden opgenomen in de brief MKB levert passage
TSL stuurt tekstvoorstel fase II lit TSL

De Kamerbrief wordt interdepaitementaal afgestemd met VWS SZW BZK

De opzet van de Kamerbrief is aangepast meer balans aangebracht tussen de diverse

onderwerpen
Actie aandachtspunten

Nadere duiding opnemen over nationaliteit

Procesopmerking over vervolgactie BD over check feitelijk info

Afstemming over opgenomen passages project 1043

Passage over proces TSL ontbreekt

Systematische gevolgen voor burger en bedrijven ontbreekt MKB levert tekstpassage

1 De nummering is als voIgt
TK verzonden

AfgerondSchrijfteam kamerbrief

6
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Belastingdienst
m

©Actie en besluitenlijst FSV Stuurgroep 9 10 juli 2 2

AciieE iOiicilerlud vverp v n Ci ^visii\i I
■

Communicatie Extra Communicatie rondom kamerbrief

28 03

Afgerond

De massmail over de Kamerbrief wordt ook verzonden aan de medewerkers van Toeslagen en

Douane

CDC

Opschonings
acties

28 04 De stuurgroep stemt in met de voorgestelde lijn van aanpak Afgerond

Wordt meegenomen in

verdere uitwerking

26 04 Om te voorkomen dat er nieuwe iijsten buiten de systemen ontstaan wordt de monitoring

meegenomen in de reguiiere P C cycius

Projectbureau

Staat geagendeerdStuurgroepen 28 05 In de stuurgroep van 16 juii 2020 wordt stiigestaan bij de iessons iearned Projectbureau

20 09 De wob stukken worden met een hernieuwde biik bekeken op FSV achtige systemenFSV achtige UHB ism met eigenaar
en opdrachtgever

UHB ism betrokken

primair proces directies

Een besluitvormende notitie tbv het DTBD wordt voorbereid voor een alternatief voor het gebruik
van de term fraude signaien voor dienstveriening en toezicht

Loopt mee in plan van

aanpak fraude aanpak

20 08

19 06

Visie fraude

aanpak

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignummer 7
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5 Lopende activiteiten

8
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e Belastingdienst
m

Mondelinge toelichting | Stand van zaken lopende
activiteiten

@ Beheersmaatregelen geidentificeerde verwerkingsprocessen en

applicaties

O Communicatie rondom Kamerbrief FSV intern en naar ketenpartners

Inventarisatie van lijsten extracten en LOA s voorheen veegactie5c

9
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Belastingdienst Indiener Projectbureau
m

©Mondelinge toelichting
beheersmaatregelen

Stand van zaken

Verwerkingsproces
Paragraaf ofapplicatie Eigenaar Besluit Stand van zaken

Mitigerende maatregelen getroffen twee velden met

gevoelige informatie rondom nationaliteit zijn verwijderd
Applicatie is inmiddels weer hervat

Kortstondig geschorst
Nu hervat

1
1 4 3 1 1 OB Carrouselfraude MKB 10 2 e

Voldoet aan AVG

geen actie nodig^ 4 3 1 2 Aanpak Team Veelplegers MKB 10 2 e

Er wordt gewerkt aan de GEB streven is om die deze

week op te leveren Opvolging informatieverzoeken is

weer opgestart Hiervoor is een noodproces ingericht en

GEB is opgesteid goedkeuringstraject FG ioopt
onduidelijk wanneer uitsluitseif FG voigt

Q 4 3 1 3
Interne en externe signaien t b v het

toezichtproces MKB
Stiigeiegd voor nader onderzoek

en impiementeren maatregeien
MKB 10 2 e

o
Innovatie OB Positief op het

omzetdeel
4 3 1 4 Nog niet in gebruik genomenMKB Is nog niet in gebruik genomen GEB wordt opgesteidI0 2 e

O 4 3 1 5
Voidoet aan AVG

geen actie nodig
Afgifte OB identificatienummer MKB 10 2 e

Mitigerende maatregeien
geipiementeerd
Voidoet nu aan AVG

Mitigerende maatregeien zijn geimplementeerd
Processen die gebruik maken van datafundament moeten

GEBs updaten
e

Datafundamenten Fraude Risico

Indicatoren FRI
4 3 1 6 DF A Hans Timmermans

Op dit moment vindt een beoordeiing piaats van de

technische samenioop risicociassificatie Een GEB wordt

opgesteid Streven is om binnen 2 weken op te leveren
Q 4 3 1 7

Stiigeiegd voor nader onderzoek

en impiementeren maatregeien
Risicociassificatie Toeslagen Toeslagen Agaath Cleyndert

e Stiigeiegd voor nader onderzoek

en impiementeren maatregeien
Verwerken van fraudesignalen Toeslagen Agaath Cleyndert GEB is opgesteid en ligt ter beoordeiing bij IV D

Stiigeiegd mitigerende maatregeien worden uitgewerkt
en gefaseerd geimplementeerd Hervatting zal naargelang
gefaseerd plaatsvinden

e Stiigeiegd voor nader onderzoek

en impiementeren maatregeien
Databank Auto CAP 10 2 e
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6 Evaluatie Ease 1

11

738466_ 1226



o Belastingdienst
m

Hoe kijken we terug op Fase 1 watEvaluatie Fase 1

nemen we hiervan mee naar de vervolgfase

O Met wat uit fase 1 moeten we stoppen in de vervolgfase

O Met wat uit fase 1 moeten we doorgaan in de vervolgfase

Met wat moeten we beainnen in de vervolgfase3

12
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7 Vervolgfase

13

738466_ 1226



r ^ Indiener Projectbureau
Voor gedachtewisseling niet voor besluitvorming7 Belastingdienst

m

Uitwerken

besturingswijze

Uitwerken

werkstromen

Voor opstarten
vervolgfase is

uitwerking van

besturingswijze
en werkstromen

nodig

A

ET B

ET C

i i

Met elkaar vaststellen hoe we

sturing willen geven aan de

vervolgfase en zicht willen

houden op voortgang

Werkstromen uitwerken tot een

haalbaar plan van aanpak

waarbij het helder is wat

wanneer van wie verwacht wordt

14
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r ^ Indiener Projectbureau
Voor gedachtewisseling niet voor besluitvorming7 Belastingdienst

m

Besturingswijze | Voorstel vanuit Projectgroep

Uitgangspunten besturingswijze vervolgfase Nog nader te beantwoorden vragen

oWe beleggen de besturing bij het DT van de Belastingdienst i p v

bij een aparte Stuurgroep

Wat is de gewenste frequentie om voortgang te bespreken in het1

DT

O We doen de uitvoering zoveel mogelijk in de lijn en niet in een

aparte projectorganisatie

Zijn er werkstromen waarvoor het wenselijk is om deze te beleggen
in een aparte projectorganisatiee

e We behouden een programmamanager die de voortgang en inhoud

bewaakt en de organisatie aanspreekt wanneer dat nodig is

Wat zijn de doelen van de vervolgfase en wanneer zijn we

succesvol Kunnen we dit als DT met elkaar vaststellen

Komt dit overeen met de doelen en het beoogde succes van het

kerndepartemente We bevorderen de samenwerking over directies heen zodat de

benodigde expertise effectief wordt samengebracht
Kunnen we op basis van wat ons te doen staat bepalen hoeveel

capaciteit nodig is en wat voor type capaciteite oWe behouden de Projectgroep als team waarin de meest betrokken

medewerkers uit de directies plaatsnemen voor afstemming

e We organiseren aparte afstemming met het kerndepartement en

op termijn met Douane en Toeslagen

We werken niet meer met een wekelijks vergaderritme om storing
te geven maar in een lagere frequentie om administratieve

belasting te beperken

7
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r ^ Indiener Projectbureau
Voor gedachtewisseling niet voor besluitvorming7 Belastingdienst

m

o Werkstromen uit fase 1 van het FSV traject die bijna
afgerond zijn
Voorbeeid Het treffen van directe beheersmaatregelen voor

de verwerkingsprocessen applicaties in beeld

Werkstromen

zijn onder te

verdelen in 3

categorieen

O Werkstromen die in fase 1 van het FSV traject zijn
opgestart maar waarvan een groot deel van de

activiteiten in de vervolgfase plaatsvinden
Voorbeeid De inventarisatie van Ujsten extracten en LOA’s

voorheen veegacties

O Werkstromen die in de Kamerbrief FSV zijn
aangekondigd als vervoigstappen en die nog opgestart
moeten worden

Voorbeeid Vervolgonderzoek fase 2

16
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r ^ Indiener Projectbureau
Voor gedachtewisseling niet voor besluitvorming7 Belastingdienst

m

Werkstromen | Eerste beeld van vervolgfase
A Werkstromen uit fase 1 van het FSV traject die bijna afgerond zijn

^ Beheersmaatregelen t a v de 9 verwerkingsprocessen applicaties in beeld

A Invulling van de versterking van het team van de FG

^ Invulling van de versterking van het team van de Privacy Qfficier Belastingdienst

B Werkstromen die in fase 1 zijn opgestart waarvan groot deel in de vervolgfase plaatsvinden

Nieuwe visie fraudeaanpak

Inventarisatie van lijsten extracten en LOA s met risicosignalen en fraudeverdenkingen Voorheen Veegacties

Ontwikkelen van de werkwijze en proces voor de tijdelijke beveiligde omgeving

Ontwikkelen van de IV oplossing voor de tijdelijke beveiligde omgeving

Ontwikkelen van de werkwijze en proces voor de structurele opiossing

Opstellen plan voor doorontwikkeling tijdelijke beveiligde omgeving naar structurele voorziening

AVG awareness activiteiten actualiseren van de modules van het informatiebewustzijn programme

C Werkstromen die in de Kamerbrief FSV zijn aangekondigd en die nog opgestart moeten worden

A Herijking normenkaders waarbinnen de handhaving en specifiek de aanpak van signalen van mogelijke fraude plaatsvindt

^ Validatie verwerkingen en bijbehorende applicaties en toetsing aan de vereisten AVG BIO en archiefwet

Ontwikkelen afwegingskader beheersmaatregelen voor toekomstig te identificeren verwerkingsprocessen en applicaties

^ FSV vervolgonderzoek fase 2 In kaart brengen van negatieve effecten op burgers bedrijven andere processen applicaties

^ Onderzoek bredere samenhang tussen de bevindingen KPMG projectcode 1043 en onderzoek CAF team

^ Vervolg Onderzoek naar projectcode 1043

^ Onderzoek zaken CAF team incl opschorten werkzaamheden

^ Bottom up onderzoek Toeslagen

A Opstellen plan van aanpak voor de Vervolgfase

17
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r ^ Indiener Projectbureau
Voor gedachtewisseling niet voor besluitvorming7 Belastingdienst

m

Werkstromen | Per werkstroom werken we acht

aspecten vender uit
Voorstel op slides 19 20

A 1 Primaire verantwoordelijke Welke directeur draagt de primaire verantwoordelijkheid

2 Scope Wat is het beoogde eindresultaat Wat is wel niet onderdeel van de werkstroom

3 Streefdatum Wanneer moet het eindresultaat opgeleverd zijn

4 Deelresultaten Aan welke deelresultaten werken we

ffi 5 Planning Wat is de planning Wanneer willen we deelresultaten opieveren

2 6 Actiehouders Wie staat er aan de lat voor elke deelresultaat Wie moet input leveren

PH fS fi

7 Capaciteit Is er in de directies voldoende en de juiste vorm van capaciteit vrij gemaakt

8 Risico s Welke risico s voorzien we en hoe gaan we deze mitigeren

18
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