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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Visie fraudeaanpak
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 10 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

A Overzicht huidig kader
”

fraudeaanpak

Voorstel vervolgstappen
“

update fraudeaanpak

A Overzicht bestaande
^

waarborgen in

totaalrapportage

Passages TK brief

^ vervolgstappen vernieuwing
visie fraudeaanpak
waarborgen

5 juni Michiel vd Hauten

UHB

Michiel vd Hauten

UHB

Michiel vd Hauten

UHB

©

5 juni ©
10 2 e

18 juni

Michiel vd Hauten

UHB

18 juni

Ontwikkeien van de visie fraude aanpak inclusief waarborgen
vindt plaatst in fase 2 van het FSV~traject Daarmee worden ook

het grootste dee van de deelproducten in deze fase opgeleverd

I V Afgerond ^ Opievering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
27
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV 1 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 10 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten

^ Planning doorloop extern

onderzoek

^ Beschrijving werking en gebruik
FSV

a Overzicht FSV processen

b Eerste observaties MKB

c Observaties

^ Voorstel rapportage opzet

Beschrijving effect FSV op

behandeling burgers en bedrijven
in totaalrapportage^

^ Uitkomsten validatie eisen AVG

BIO en Archiefwet in

totaalrapportage’^

^ Condities toekomstig gebruik FSV

in totaalrapportage^

^ Infornnatieschema risicosignalen
in totaalrapportage^

28 mei KPMG Maarten Jonker

IV D
©

18 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

10 2 6

10 2 6

©
10 2 6

MKB5 juni
11 juni
18 juni

5 juni

10 2 6

KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

©

18 juni KPMG

18 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

18 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

18 juni KPMG

I V Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
28
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV 2 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 10 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

^ Totaa I rapportage
extern onderzoek^

^ Reactie BD op rapport
extern onderzoek

^ Geupdate en

gevalideerde GEB FSV

0 Passages TK brief FSV

onderzoek

18 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

Afhankelijk

opievering

totaalrapportage

Gaat de Stuurgroep akkoord met

het opieveren van de reactie op

25 juni

25 juni 10 2 e

MKB10 2 e

25juni KPMG check

10 2 e

Maarten Jonker

IV D

18 juni Schrijversteam
o b v rapportage
KPMG

Krappe tijdlijn i v m

afhankelijkheid
totaalrapportage
Schrijversteam nog

niet rond

Kunnen UHB en IV D al uitsluitsel

geven welke medewerkers

worden vrijgemaakt om in het

schrijversteam piaats te nemen

10 2 0

7 Afgerond ^ Opievering voigens pianning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
29
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV achtigen
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 10 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Toelichting
statusDeelproducten Vraag aan stuurgroep

^ Selectiekader FSV

achtigen

Q Shortlist FSV achtige
applicaties incl

risico identificatie

^ Werking en gebruik
FSV achtigen

Q Uitkomsten validatie

eisen AVG BIO en

Archiefwet

Q Totaa I rapportage
extern onderzoek

^ Overzicht No regret

beheersmaatregelen
FSV actigen

^ Passage TK brief

O onderzoek FSV

achtigen

5 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

@

11 juni KPMG

We gaan ervan uit dat als uit onderzoek van KPMG

voIgt dat FSV achtigen niet voldoen aan de gestelde
eisen aanvuilende GEBs worden uitgevoerd of

aangevuld om de risico’s en beheersmaatregeien te

identificeren Het uitvoeren van deze GEBs en

impiementeren van deze beheersmaatregeien zai

waarschijniijk nog dooriopen in fase 2 {na 3 juii
Uiteraard zuiien no regret beheersmaatregeien
worden getroffen indien nodig bijv het dichtzetten

als daar aanieiding toe is

18 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

On track mits

GEB s tijdig
beschikbaar

18 juni KPMG

18 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

w Na validatie of FSV achtigen voldoen aan eisen AVG BIO en

Archiefvtfet bepalen we of er no regret beheersmaatregeien

nodig zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is

Krappe tijdlijn
i v m

afhankelijkheid

totaalrapportage

18 juni NTB NTB

18 juni Schrijversteam
o b v rapportage
KPMG

Kunnen UHB en IV D al uitsluitsel geven

welke medewerkers worden vrijgemaakt
om in het schrijversteam plaats te nemen

10 2 e

V Afgerond ^ Opievering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig Niet gestart
30
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Tijdelijke beveiligde omgeving
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 10 juni 2020

Pritnair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten

^ Overzicht business

requirements tijdeiijke
beveiiigde omgeving

^ Meldingsformulier proces en

beoordelingscriteria

^ Overzicht AVG requirements

tijdelijke beveiligde omgeving

^ Notitie scenario s inrichting
tijdelijke beveiligde omgeving

^ Voorstei vervoigstappen

inrichting tijdelijke beveiligde

omgeving

^ Passage TK bhef inrichting
tijdelijke beveiligde omgeving

Relevante workshop
vindt plaats op 10 juni

11 juni 10 2 e

MKB

Relevante workshop
vindt plaats op 10 juni

Oorspronkelijke planning
was oplevering 11 juni

Tijdslijnen kort

monitoring nodig

Tijdslijnen kort

monitoring nodig

11 juni 10 2 e

MKB

3 Jaap Zoon Keten

GKT

3 Jaap Zoon Keten

GKT

3 Jaap Zoon Keten

GKT

18 juni

10 2 e

18 juni

18 juni

Afhankelijkheid
scenario s

vervoigstappen

18 juni 3 Jaap Zoon Keten

GKT

I V Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
31
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Belastlngdienst
m

Voortgangsdashboard | Inzagerecht
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 10 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toelichting status

^ Notitie handelswijze

afdoening FSV verzoeken

Notitie ligt nog ter bespreking bij
Landsadvocaat

11 juni Maarten Jonker

CVT IV D
10 2 e

IV D

18 juni NTSIndien nodig Plan

procesinrichting
dossierinzage

^ Passages TK brief

inzagerecht

De vraag of er procesinrichting
nodig is hangt af van uitkomst

notitie Wanneer dit het geval is

op korte termijn actie opstarten

NTSA

18 juni N t b VT

IV D

Maarten Jonker

IV D

I V Afgerond ^ Opievering voigens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
32
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Interne maatregelen 1 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 10 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten

^ Overzicht eerdere AVG awareness

schonings archiveringsacties
Projectbureau5 juni I

0

^ Overzicht huidige proces

incidentafhandeling

Maarten Jonker

IV D

5 juni

©

^ Indien nodig Voorstel additionele

awareness 1 schonings
archiveringsacties

Q Passages TK brief additionele

awareness 1 schonings

archiveringsacties

^ Voorstei advies actie controleren

en evt verwijderen Excels

individuele medewerkers

^ Planning vervoigstappen
controleren en evt verwijderen
Excels individuele medewerkers

Q Passages TK brief controleren en

evt verwijderen Excels individuele

medewerkers

18 juni Projectbureau
0

18 juni
10 2 e

Voigt in Stuurgroep
van 18 juni

11 juni

10 2 e

Tijdslijnen kort

monitoring nodig

18 juni

18 juni

■ V Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
33
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Interne maatregelen 2 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 10 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

^ Concept addendum

organisatie formatie

rapport tbv versterken

positie FG

^ Overzicht vervolgacties
versterken positie FG

^ Overzicht vervolgacties
versterken positie PO BD

18 juni Han V Gelder

pSG

Han V Gelder

pSG

Maarten Jonker

IV D

Tijdslijnen kort

monitoring nodig

11 juni

10 2 e

11 juni

^ Passages TK brief

versterken posities FG

PO BD

18 juni Han V Gelder

pSG Maarten

Jonker IV D

IV D

I V Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
34
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Belastlngdienst
m

Voortgangsdashboard | Vervolgstappen
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 10 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting statusDeelproducten Vraag aan stuurgroep

^ Voorstel vervolgstappen
onderzoek fase 2

Q Passages TK brief

onderzoek fase 2

^ Voorstel vervolgstappen
ontwikkeling nieuwe

applicatie ter vervanging
FSV

Voigt komende stuurgroep11 juni Projectbureau UHBia 2 e

18 juni Projectbureau UHB Afhankelijkheid voorstel

vervolgstappen

Voor uitwerken

vervolgstappen applicatie
is er weinig capaciteit
want aandacht gaat nu uit

naar ontwikkelen tijdelijke

beveiligde omgeving

10 2 e

Jaap Zoon Keten

GKT

Is Stuurgroep akkoord Zo nee

kan er capaciteit vrij gemaakt
worden

18 juni

10 2 e

I

O Passages TK brief

vervolgstappen nieuwe

applicatie

Jaap Zoon Keten

GKT

11 juni

10 2 e

n

I V Afgerond ^ Oplevering voigens pianning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
35
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Versie II 11 juni aanpassing in blauw

Versie I 5 juni 2020

Indiener IV D

Ter inform^latip c
0

Aanleiding Naar aanleiding van de discussie over scope en fasering is door de Stuurgroep bepaald dat het treffen van beheersmaatregelen op de korte termijn
onderdeel van fase 1 moet zijn IV D heeft in kaart gebracht welke acties al zijn ondernomen welke producten zijn ontwikkeld en welke acties op de

planning staan Het overzicht is bedoeld om een beeld te geven ten aanzien van een aantal beheersmaatregelen op een aantal aspecten zoals

procedure incidenten vergroten awareness schonen en archiveren en interne beheersing Het is nadrukkelijk niet bedoeld als een uitputtend overzicht

Vraag aan

Stuurgroep

Toelichting op

incidenten

procedure

• De Belastingdienst heeft een datalekkenprocedure conform de AVG inclusief een ingericht proces Deze procedure is gepubliceerd op intranet en

beschikbaar voor de medewerkers
• Er is een centraal datalekkenteam gepositioneerd bij IV D dat gemelde incidenten onderzoekt en naargelang actie onderneemt laat ondernemen

Overzicht van

diverse

activiteiten en

• Train de Trainer workshops Verantwoord omgaan met gegevens
• De voor elke medewerker verplichte eLearning module Basiscursus Privacy en AVG en i Bewustzijn
• Diverse Webinars over gegevensbescherming en informatiebeveiliging

producten i h k v • Workshops en handleiding principes van privacy by design default voor architecten en ontwerpers
• Checklist gebruik persoonsgegevens
• Diverse beeidkrantberichten samenwerkingsplatformen en intranetpagina s met informatie
• Nieuwsbrieven
• Oproepen aan eigenaren samenwerkingsplatformen in het kader van gegevensbescherming toegang en schonen archiveren
• SIM sessies bij MKB waar gegevensbescherming centraal stond

awareness en

communicatie

Overzicht acties

i h k v schonen

en archiveren

• Diverse oproepen zijn gedaan binnen de dienstonderdelen voor het schonen en archiveren voor het schonen van eigen netwerkmapp en en mailboxen
• Acties rondom overplaatsen bestanden van het gezamenlijke netwerk naar de datakluis
• Overzetten selectie van bestanden op het netwerk de zogenaamde Q schijf zijn naar de datakluis

Lopende
activiteiten en

activiteiten die

nog op de

planning staan

• De nieuwe intranetpagina omgaan met gegevens is in de afrondende fase waar de medewerkers actuele en juiste informatie kunn en vinden over

omgaan met gegevens
• Er is een overkoepelend programmaplan Veilige Belastingdienst in ontwikkeling
• Overige activiteiten door dienstonderdelen bijvoorbeeld een voorlichtingsfilmpje dat in ontwikkeling is
• De rol van privacy officer en datacodrdinatoren wordt geevalueerd dit jaar Een van de punten hierbij is het verbeteren van het curriculum voor de

specifieke expertise op het gebied van gegevensbescherming
• Het schonen en archiveren is onderdeel van de reguliere rapportages van de dienstonderdelen en zijn als KPI opgenomen Dit betreft tevens de

voortgang ten aanzien van het schonen van applicaties

3
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Versie I 11 juni 2020

Indiener IV Dm

Ter inform^

versterken positie Privacy Officer Belastingdienst

latip

Aanleiding De versterking van de functie van de Privacy Officer is onderdeel van de maatregelen die worden getroffen ter verbetering rondom de

fraudebestrijding door de Belastingdienst

Ter informatieVraag aan

Stuurgroep

Toelichting Update en vervoigstappen versterking functie Privacy Officer niet uitputtend bedoeld
• IV D heeft akkoord op twee aanvullende fte s ter ondersteuning van de Privacy Officer binnen de afdeling Databeheersing Security

D S

• De vervoigstappen zijn het aanvragen van formatieplaatsen het verder uitwerken van de functies taken en vacatureteksten Daarna

kan de werving gaan plaatsvinden Deze acties worden door IV D opgepakt in samenwerking met SSO O P

• Vanaf het wervingstraject tot en met de daadwerkelijke indiensttreding gaan meerdere maanden overheen Er wordt rekening gehouden
dat door de zomerperiode de werving een langere tijd gaat bestrijken

• Naast deze twee fte wordt nog gekeken naar eventuele aanvullende omiiggende expertise voor de afdeling D S als onderdeel van het

bredere lopende traject voor aanvullende expertise binnen IV D

• Per 1 augustus aanstaande worden twee van de drie nog openstaande bestaande formatieplaatsen vast ingevuld Hiervoor heeft

onlangs de werving plaatsgevonden Een formatieplaats staat nog open binnenkort worden daar aanvullende sollicitatiegesprekken voor

gevoerd

5
738460 00152



Appendix 2

Vervolgstappen

738460 00152



Versie I 11 juni 2020

Indiener Keten GKT

Ter inform^

signaleringsvoorziening

h^ripf ■Platip I Dac« j

Aanleiding Concept input voor de 2e kamerbrief m b t de toekomstige signaleringsvoorziening

Opdracht uit plan Benodigde aanpassingen voor toekomstige signaleringsvoorziening
van aanpak
stuurgroep FSV

Aktie Opstellen eisen aan aangepaste applicatie ontwerp bouw testen

Vraag

Programmabureau

Geef aan welke stappen je doorloopt om te komen tot de toekomstige signaleringsvoorziening

Concept input voor De stappen die door de keten Generiek Kantoor en Toezicht GKT gezet gaan worden om te komen tot de toekomstige generieke
de TK brief m b t signaleringsvoorziening worden uitgevoerd binnen het reguliere voortbrengingsproces van de keten GKT

de toekomstige Onder regie van de ketenmanager GKT wordt een projectleider aangesteld deze zal voor aanvang een plan van aanpak opstellen
signalerings Globaal worden de volgende fasen doorlopen

voorziening 1 De verkenning het startmoment waarbij de inhoud van de veranderwens vastgesteld wordt dit is tevens een startpunt voor

het scherpstellen van de klantvraag en het onderzoek naar opiossingen en de impact daarvan Deze factoren vormen input voor

prioritering in het portfolio Bij het onderzoek naar de opiossingen wordt gebruik gemaakt van aanbod als gedefinieerd in de

domeinarchitectuur GKT Gevolgen voor de AVG worden hier benoemd

2 Vervolgens wordt in de analyse en initiatiefase bepaald welke opiossing houtskoolschets binnen welke tijd en tegen welke

prijs geleverd kan worden

3 Een belangrijk onderdeel van de opiossing is het stroomlijnen van het proces een generieke opiossing vraagt om een uniform

ingericht proces

4 Besluitvorming vindt plaats in de ketentafel GKT Na besluitvorming wordt gestart met de bouw en het testen van de

voorziening
5 Implementatie van de voorziening conform afspraken plan van aanpak stuurgroep FSV na akkoord staatssecretaris

7
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Datum

10 juni 2020

Auteur

agenda Stuurgroep FSV

11 juni 2020 12 15 13 15

Webex

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Aanleiding

Donderdag 11 juni van 12 15 tot 13 15 uur heeft u de wekelijkse stuurgroep FSV met de directeur generaal

Belastingdienst

Kern

Op de agenda staan de volgende punten

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda

3 Actie en besluitenlijst 5 juni

4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 5 juni
5 Extern Onderzoek

a FSV Observaties en gebruik FSV bij MKB

b FSV achtige Shortlist FSV achtigeapplicaties incl risico identificatie

6 Mondelinge update
a Inzagerecht Update Voorstel handelswijze afdoening FSV verzoeken

b Tijdelijke beveiligde omgeving Requirements en processen tijdelijke voorziening en scenario s

c Interne maatregeleniVersterkingpositie PO BD

d Interne maatregeleniVersterkingpositie FG

e Interne maatregelen Actie controleren en eventueel verwijderen Excels individuele

medewerkers

f Tweede kamer Storyline Tweede Kamer brief

g Interne communicatieiUpdate FSV traject belastingdienst
7 Stand van zaken Voortgang FSV traject

8 Voorstel agenda stuurgroep 18 juni
9 Rondvraag en sluiting

10 Bijiagen

Appendix
In de bijiagen treft u de vergaderstukken aan van dit overleg

I Interne maatregelen
a Overzicht vervolgacties versterken positie PO BD

b Update lijst bestaande interne beheersmaatregelen

II Vervoigstappen Voorstel ontwikkeling nieuwe applicatie ter vervanging FSV
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PELS RliCKEN
Landsadvocaat

Notitie

10 2 6 Ministerie van Financier DGBD

kantoor landsadvocaat

voor

10 2 6van

12juni2020

Staat FIN advies inzagerecht en FSV

11014033

datum

inza ke

zaaknr

Inleiding

In deze notitie \wordt ingegaan op een aantal vragen over inzageverzoeken die de

Belastingdienst heeft ontvangen nadat in RTL en Trouw bericht hebben over het

systeem Fraude Signalering Voorziening FSV meer in het bijzonder over de

gegevensbeschermingseffectbeoordeling van dat systeem

Hoe gaan andere toezichthouders om met inzage in toezicht en

fraudemeldingen systemen Zijn er overwegingen dat de Belastingdienst de

inzage op dezelfde manier uitwerkt kan een andere uitwerking tot

consequenties leiden bij andere toezichthouders en tot precedentwerking

1

Waar het gaat om de door toezichthouders gebruikte toezicht en fraudemeidsystemen

zijn er in voorkomende gevaiien goede redenen om niet voiiedig inzage te geven in de

persoonsgegevens die daarin zijn vastgelegd Een reden kan zijn dat het voldoen aan

een inzageverzoek een lopend onderzoek naar de betrokkene of anderen kan

belemmeren bijvoorbeeld doordat er dan mogelijk bew ijsmateriaal onvindbaar wordt

gemaakt of doordat daardoor de onderzoeksmethode bekend wfordt en daarop kan

worden geanticipeerd Een andere reden kan zijn dat beiangen van anderen kunnen

worden geraakt ais wordt voidaan aan een inzageverzoek bijvoorbeeld als daardoor

de identiteit van de anonieme tipgever bekend wordt of als er door inzage te geven

bedrijfsvertrouwelijke informatie bekend wordt

In de regel maken toezichthouders dat is ons beeld in dergelijke gevaiien gebruik van

de mogelijkheden die de Uitvoeringswet AVG UAVG thans biedt en die de Wet

bescherming persoonsgegevens vroeger bood om nog geen inzage of geen volledige

inzage te geven in de persoonsgegevens die de verzoeker betreffen Voor situaties als

de onderhavige ligt dan in de rede dat een beroep wordt gedaan op de

uitzonderingsbepaiing van artikei 41 eerste iid onderdeei h in samenhang gelezen

met onderdeei d UAVG Op grond daarvan kan geparafraseerd de

verwerkingsverantwoordelijke de verplichtingen en rechten verband houdend met het

inzagerecht van artikei 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

31 70 515 3000 |Pels Rljcken Droogleever FortLijn N V | Postbus 11756 2502 AT Den Haag pelsrijcken nl
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C AVG buiten toepassing laten voorzover dat nodig is ter waarborging van

toezichtstaken die al is het incidenteel verband houdt met de uitoefening van het

openbaar gezag als het gaat om de voorkoming het onderzoek de opsporing en de

vervoiging van strafbare feiten De onderbouwing van de wfeigering voiledig aan het

inzageverzoek te voidoen is er dan in geiegen dat het onderzoek naar strafbare feiten

daardoor wordt onevenredig belemmerd

In de parlementaire geschiedenis wordt bij wijze van voorbeeid ook nog de

uitzondering van artikel 41 eerste iid onderdeei e UAVG genoemd Op grond

daarvan kan een toezichthouder inzage weigeren ter waarborging van een beiangrijk

economisch beiang

Ook toezichthouders die persoonsgegevens verzameien in het kader van

bestuursrechteiijk toezicht zuilen in concrete gevaiien een afweging moeten

maken of in voorkomende gevaiien afgeweken zal moeten worden van de

rechten van betrokkene bij verwerking van persoonsgegevens Het kan

bijvoorbeeld zo zijn dat bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader

van toezicht een beiangrijk economisch beiang wordt gediend ais bedoeid in

artikei 41 eerste lid onderdeei e van de Uitvoeringswet

Kamerstukken 77 2017 18 34851 nr 3 p 49

Voor zover het inzageverzoek ook betrekking heeft op gegevens van anderen kan

mogeiijk ook gebruik worden gemaakt van de uitzonderingsbepaling van artikel 41

eerste lid onderdeei i UAVG Op grond daarvan behoeft er geen inzage te worden

gegeven als daardoor de rechten en vrijheden van anderen worden aangetast Er

behoeft dan geen inzage te worden gegeven in persoonsgegevens van andere

betrokkenen zoals tipgevers En evenmin in gegevens die bedrijfsvertrouwelijk zijn

Ook de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst heeft hierbij betekenis

Als gebruik wordt gemaakt van deze uitzonderingen geldt op grond van artikel 41

tweede lid UAVG de verplichting om bij de onderbouwing van de weigering betekenis

toe te kennen aan een aantal in wet genoemde omstandigheden Uit de parlementaire

geschiedenis wordt ook duidelijk dat deze onderbouwing moet zien op het individuele

concrete geval De verwerkingsverantwoordelijke zal van geval tot geval moeten

bepalen op welke verplichting een uitzondering wordt gemaakt Het artikel biedt met

andere woorden geen grondslag

voor structurele categorische beperkingen van rechten van betrokkenen maar

[kan] louter als vangnet fungeren in individuele gevaiien waarin dat incidenteel

noodzakelijk is

Kamerstukken 77 2017 18 34851 nr 3 p 48

Kort en goed Voor de meeste toezichthouders zal de te gebruiken uitzonderingsgrond

kunnen liggen in het beiang bij het kunnen doen van een onderzoek naar strafbare

feiten een beiangrijk economische beiang van de Staat en eventueel rechten en

vrijheden van anderen Of en zo ja in hoeverre er niet voiledig behoeft te worden
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voldaan aan het inzagerecht moet per specifiek concreet geval worden beoordeeld en

moet worden onderbouwd

Welke gegevens moeten worden verstrekt op grond van het inzagerecht AVG

Inmiddels is in de rechtspraak verschillende keren bevestigd dat er in beginsel geen

kopieen van dossiers behoeven te worden verstrekt Er kan worden volstaan met een

volledig overzicht van de op de verzoeker betrekking hebbende persoonsgegevens

2

Zie bijv Rechtbank Noord Holland 23 mei 2019 ECLI NL RBNHO 2019 4283

In aanvulling daarop moet zo blijkt uit artikel 15 eerste lid onderdelen a t m f

informatie worden verstrekt over

a de verwerkingsdoeleinden

b de categorieen van persoonsgegevens

c de ontvangers of categorieen van ontvangers aan wie de persoonsgegevens

zijn of zullen worden verstrekt

d de verwachte bewaartermijn

e het bestaan van verbeterings verwijderings en bezwaarrechten

f de mogelijkheid om te klagen bij AP g alle beschikbare gegevens over de

herkomstvan de gegevens

g het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip profilering

en ten minste in die gevallen nuttige informatie over de onderliggende logica

alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de

betrokkene

Van belang is ook dat de verzoeker weliswaar niet is gehouden zijn of haar

inzageverzoek te onderbouwen maar als het gaat om heel veel gegevens of lastig te

vinden gegevens kan wel van hem of haar worden gevraagd het verzoek te

preciseren Zie overw 63 van de Preambule van de AVG

In welke gevallen moet de Belastingdienst een beroep doen op de

uitzonderingen op het inzagerecht in het kader van FSV Concreet welke

weigeringsgronden als bedoeld in artikel 23 AVG juncto 41 UAVG kunnen in

het geval van FSV noodzaken tot weigering van inzage en van welke feiten

en omstandigheden moet er dan sprake zijn

3

Zie ook beantwoording van vraag 1 In het kort de Belastingdienst behoeft niet te

voldoen aan een inzageverzoek voor zover kan worden onderbouwd dat hetgeven

van inzage leidt tot

□ een onevenredige belemmering van onderzoek naar strafbare feiten

onevenredig art 41 eerste lid onderdeel h in samenhang gelezen met

onderdeel d UAVG
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aantasting van belangrijke financiele economische belangen van Nederland

onevenredig art 41 eerste lid onderdeel e in samenhang gelezen met

onderdeel d UAVG

□

aantasting van rechten en vrijheden van anderen onevenredig art 41 eerste

lid onderdeel i UAVG

□

Welke consequenties heeft de behandeling van de huidige verzoeken inzake

FSV voor alle toekomstige situaties rond toezicht en fraudesignalen

4

Er moet voorafgaand aan het verzamelen en vastleggen van pensoonsgegevens

rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat een betrokkene op enig moment

gebruik maakt van de hem of haar in de verordening toegekende rechten zoals het

inzagerecht van artikel 15 AVG

Uit de rechtspraak blijkt dat de omstandigheid dat er heel veel inzageverzoeken zijn

gedaan of dat er veel kosten moeten wrorden gemaakt om te voldaan aan deze

inzageverzoeken op zichzelf onvoldoende reden zijn om niette voldoen aan

innzageverzoeken

HR 29 juni 2007 ECLI NL HR 2007 AZ4664

Kunt u concrete aanbevelingen doen over het opstellen van nadere

regelgeving op grond van de UAVG en categorisch weigering op grond van

belangen toezicht en opsporing Is er daarbij de facto] sprake van

structurele categorische beperkingen van het inzagerecht als bedoeld in de

Memorie van Toelichting bij artikel 41 UAVG Zo ja wat betekent dat voor de

beslissingen en de rechtspositie van de Belastingdienst en de betrokkenen

5

De uitzonderingen van artikel 41 UAVG zijn de nationale uitvirerking van de

mogelijkheden waarin \wordt voorzien door artikel 23 AVG In de laatstgenoemde

bepaling wrordt ook aangegeven aan vrelke voorwraarden nationale uitzondering moet

voldoen

Zo is vereist dat deze uitzonderingen de wezenlijke inhoud van de grondrechten en

fundamentele vrijheden onverlet laat en ook dat deze uitzondering in een

democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel is Een en

ander sluit aan bij de rechtspraak van het Hof van Justitie

Zie bijv HvJ EU 13 april 2000 ECLI EU C 2000 202 overvr 45

In het ontwrerp\Afetsvoorstel Verzamelw et gegevensbescherming w orden aanvullende

eisen gesteld aan de mogelijkheden om gebruik te maken van de uitzonderingen in het

eerste lid van artikel 41 UAV De memorie van toelichting benadrukt verder dat de

door verwerkingsverantwoordelijke uit te voeren belangenafweging een zwrare eis

betreft die door de AP en door een rechter kritisch zal virorden beoordeeld MvT p

23

In het licht van een en ander is het niet heel goed voorstelbaar hoe zo een

categorische beperking van het inzagerecht in de wret moet worden geregeld Vereist is
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in elk geval dat deze in omvang en reikwijdte aantoonbaar is beperkt tot die gevallen

waarin er geen twijfel is over de noodzakelijkheid en evenredigheid ervan

Eventueel zou hardop denkend kunnen worden onderzocht of er kan worden

voorzien in de mogelijkheid dat bij AMvB voor een beperkte periode en voor een

beperkt aantal goed afgebakende gevallen niet aan inzagerechten behoeft te worden

voldaan wellicht enigszins vergelijkbaar met de constructie waarvoor in de Wet

gegevensuitwisseling samenwerkingsverbanden is gekozen om gegevensuitwisseling in

voorkomende gevallen mogelijk te maker Daarbij past overigens wel de opmerking

dat zowel de Raad van State als AP alsook vele anderen zich erg kritisch hebben

uitgelaten over deze constructie en datzeker zullen zijn ten aanzien van een

constructie die het inzagerecht opschort Het is dan ook de vraag of een rechter zo een

constructie gelet op het voorgaande kan en wil accepteren

Op basis van welke overwegingen kan de Belastingdienst het beste een

besluit nemen overde inzageverzoeken FSV

6

Artikel 41 tweede lid onderdelen a t m h UAVG biedt een catalogus van criteria

waarmee rekening moet worden gehouden bij de besluitvorming over het al dan niet

volledig voldoen aan inzageverzoeken

Het lijkt niet onmogelijk om op basis daarvan te komen tot verschillende min of meer

gestandaardiseerde overwegingen die al naar gelang de specifieke concrete situatie

kunnen worden gebruikt om te komen tot een belangenafweging die voldoet aan de

daaraan gestelde eisen

Kan er voor de nu lopende zaken met betrekking tot Toeslagen een

uitzondering worden gemaakt voor de toeslaggerechtigden En heeft die

uitzondering consequenties voor de Belastingdienst of andere

toezichthoudende organisaties in het kader van precedentwerking

Het is niet aannemelijk dat de AVG en UAVG het mogelijk maken om alle

toeslaggerechtigden categorisch het gebruik van het inzagerecht te ontzeggen Wel

biedt artikel 12 derde lid AVG de mogelijkheid om [ajfhankelijk van de complexiteit

van de verzoeken en van het aantal verzoeken de eenmaands antwoordtermijn te

verlengen met nog eens twee maanden

De verwerkingsverantwoordelijke moed dan wel de betrokkene binnen een maand na

ontvangst van hetverzoek in kennis stellen van een dergelijke verlenging De

omstandigheid dat dit niet is gebeurd lijkt niet uit te sluiten dat de termijn toch

vanwege de complexiteit nog twee maanden wordt verlengd zolang de totale termijn

maar niet larger is dan drie maanden initiele termijn van een maand vermeerderd

met de twee maanden verlenging

7

Welke van de drie afdoeningsvarianten sluit het best aan bij de systematiek

van art 41 UAVG

8

De Belastingdienst onderscheid grosso modo drie afdoeningsvarianten
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alle informatie wordt gedeeld alle aangetroffen persoonsgegevens worden

gedeeld alsmede het bericht dat er geen persoonsgegevens zijn aangetroffen

geen informatie \wordt gedeeld op basis van de wfeigeringsgrond voor toezicht

en opsporing

□

□

afhankeiijk van de stroom en situatie wordt er wel of niet informatie gedeeid

met inachtneming van de weigeringsgronden voor toezicht en opsporing

□

De eerste variant alle gegevens worden ter inzage verstrekt komt volledig tegemoet

aan het inzageverzoek maar gaat voorbij aan andere belangen die op grond van

artikel 41 eerste lid UAVG wel kunnen worden beschermd zoals het

opsporingsbelang of belangen van anderen Er is daarmee in deze variant een risico

dat deze belangen ten onrechte niet worden afgewogen wat bijvoorbeeld bij belangen

van anderen art 41 eerste lid onderdeel i UAVG onrechtmatig kan blijken

De tweede variant geen gegevens verstrekken aan verzoekers komt neerop een

generiek categorische weigering waarvoor de UAVG geen grondslag biedt Er is

daardoor gegeven het volume van het aantal verzoeken en de maatschappelijke

aandacht daarvoor een serieus te nemen risico dat een verzoeker de weigering om

hem of haar inzage te geven ter beoordeling voorlegt aan de bestuursrechter

Afhankeiijk van het feitencomplex kan dan mogelijk achteraf worden betoogd dat in de

desbetreffende specifieke zaak inderdaad gebruik kon worden gemaakt van deze

uitzondering Maar omdat dit niet van tevoren is beoordeeld moet ermee rekening

worden gehouden dat komt vast te staan dat ten onrechte is geweigerd aan het

verzoek te voldoen

De derde variant van geval tot geval beoordelen in hoeverre kan worden voldaan aan

inzageverzoeken sluit het best aan bij de systematiek van artikel 41 UAVG Van geval

tot geval moet telkens voor de specifieke concrete situatie worden afgewogen in

hoeverre de gevraagde inzage kan worden gegeven Voor de hand ligt om uitgaande

van de verschillende onderscheiden stromen een beoordelingskader te ontwikkelen

dat aansluit bij de criteria genoemd in artikel 41 tweede lid UAVG Aldus kan ook

worden voldoen aan het vereiste dat het besluit op het inzageverzoek overeenkomstig

die criteria is onderbouwd
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Belastingdienst

Naam dienstonderdeet

Directie MKB

VERTROUWELIJK

MT MKB Contactnei

10 2 e

Datum

IBjuni 2020

memo Evaluatie enquete FSV Advies over vervolg en besluit

door MT MKB over dit vervolg

Versienummer

1 0

Datum vaststelling

16 juni 2020

Vastgesteld door

MTMKB

Inleiding
In deze memo is een samenvatting opgenomen van een korte enquete die de

afgelopen weken is gehouden bij de kantoren die FSV gebruikten om signalen en

informatieverzoeken te registeren Daarbij zijn enkeie vragen gesteld over de

alternatieven die ze nu gebruiken nu FSV niet kan worden gebruikt In dit memo

zijn verder enkeie scenario s opgenomen met een advies hoe privacyrisico s in het Projectteam fsv mkb

kader van AVG knelpunten op korte termijn zo veel mogeiijk kunnen worden

beperkt totdat er een Beiastingdienst brede tijdelijke opiossing is

Opdrachtgever

10 2 e

Kopie aan

Bijiagen
In memo opgenomen

BesMspunten
In deze memo zijn enkeie scenario s opgenomen om de genoemde kneipunten op

te iossen of te beperken met voor en nadelen Tevens is daarbij door het

projectteam FSV MKB een advies opgenomen voor het naar hun inzicht meest

geschikte scenario

Weik scenario of variant heeft de voorkeur van het MT

Gaat het MT akkoord met het op zeer korte termijn implementeren van dit

gekozen scenario en geef de afdeling BO die opdracht

Aanleiding
Naar aanieiding van het Belastingdienst brede onderzoek naar FSV heeft MKB

besloten zelf nader onderzoek te doen naar de wijze waarop nu wordt omgegaan

met signalen^ nu FSV sinds 27 februari niet meer gebruikt kan worden Er is

hiertoe een korte enquete rondgestuurd naar alle piv dir MKB kantoren met een

Fraude EOS informatieloket

De resultaten geven enerzijds inzicht in hoe er wordt omgegaan met signaien nu

FSV uit de lucht is Anderzijds kunnen ze heipen bij de ontwikkeiing van een

tijdelijke voorziening die MKB breed kan worden ingezet om op een

privacy veilige manier signalen te bewaren en verwerken

De enquete bestond uit 4 vragen In de bijiage staat de vrageniijst en een

overzicht van de bevraagde kantoren Deze kantoren hebben alien binnen de

gestelde tijd gereageerd met een ingevulde enquete Enkeie hebben daarnaast

gebruik gemaakt van het vrije veld om nog opmerkingen toe te voegen

De enquete niet de antwoorden is ook gedeeld met de andere directies die FSV

gebruikten GO Toeslagen P zodat ook zij een vergeiijkbaar onderzoek binnen

hun organisatie in gang konden zetten Dit hebben zij inmiddeis gedaan en deze

week worden ook daar de resultaten verwacht

^ Waar signalen staat moet worden gelezen signalen voor toezicht en informatieverzoeken
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Bevindingen enquete
De gestelde vragen waren deels redelijk open wat een open en divers antwoord

genereert Desondanks zijn er wel enkele duidelijke conclusies te trekken

Kantoren spreken van verschillende soorten signalen
1 Signalen over mogeiijk misbruik van fiscaie regeiingen worden soms

tips kiiks genoemd
2 Inkomende informatieverzoeken van andere overheidspartijen

Wijze van vastlegging

Signalen komen binnen via de LOTUS postbus of worden daar naar gerouteerd
Twee kantoren iaten het daar staan de anderen haien bet er uit leggen dat vast

in Excelsheets ca 65 of er wordt een pdf van het signaal gemaakt de rest

uit de beantwoording vait overigens niet altijd duidelijk te haien waar deze pdf
dan wordt opgeslagen zie ook hierna onder bewaarpiaats Een kantoor geeft aan

dat Klantbeeld KRB wordt gebruikt voor de vastlegging en een beperkt

toegankelijke postbus

Werkinstructies

Bij 7 kantoren zijn geen werkinstructies gemaakt 4 kantoren hebben al dan niet

beperkte specifieke en lokaal gebonden werkinstructies gemaakt

Bewaarpiaats
In het merendeel van de kantoren worden de documenten bewaard op een Q of

N schijf waar alleen toegang toe is voor medewerkers van het informatieloket

fraude EOS teams team SFO en een enkele teamleider In een enkel geval is de

LOTUS postbus de bewaarpiaats

Rekening gehouden met AVG

Slechts bij 4 kantoren is hier expliciet rekening mee gehouden onduidelijk

overigens hoe dat is gedaan er wordt namelijk niet verwezen naar toetsen Bij
de kantoren die hier nee hebben geantwoord is overigens in de toelichting

aangegeven dat er op een of andere wijze toch wel rekening gehouden is met AVG

door beperking van toegang autorisatie via wachtwoorden etc

Gevolaen uitzetten FSV

10 2 d

Behoefte

Door diverse kantoren is ook aangegeven wat nodig is Waar op dit moment een

sterke behoefte aan is is het met de hoogste prioriteit beschikbaar komen van

een tool voor alle Fraude EOS teams waarmee weer de nodige registraties

eenduidig kunnen worden gedaan
Er is nu geen eenduidige werkwijze voor het werken in de informatieloketten en

het verwerken van gegevens daarbij

^

Vermoedelijk zijn er meer kantoren die dit gebruiken dit is echter verder niet genoemd
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Conclusie naar aanleiding van enqueteresultaten
Een check bij het projectteam FSV MKB geeft aan dat op de beantwoording door

de diverse vestigingen nog enige nuancering vait aan te brengen of in breder

perspectief te zetten Desondanks vait wei te conciuderen dat de vastiegging van

signaien op dit moment zeer divers is en qua beveiliging onvoidoende Er is

rekening gehouden met AVG echter maar wel beperkt geen toetsen waardoor

op dit moment absoluut geen garantie kan worden gegeven dat we ten aanzien

van de vastiegging en verwerking van signaien dus inciusief informatieverzoeken

op dit viak AVG proof zijn

Overzicht mogeiijke scenario s vervoigtraject
Er is duideiijk behoefte aan een snelie eenduidige tijdelijke opiossing die door

aiie betrokken kantoren van MKB kan worden gebruikt op eenzeifde wijze

geimplementeerd Geadviseerd wordt om de tijdelijk beveiiigde omgeving die nu

op iandeiijk niveau ontwikkeid wordt zo spoedig mogeiijk te impiementeren
Daarop vooruitiopend omdat ook deze opiossing mogeiijk nog enige tijd op zich

laat wachten schetsen we aanvuiiend een aantai scenario s hoe om te gaan met

de signaien totdat deze tijdelijk beveiiigde omgeving er is Per scenario zijn enkeie

voor en nadeien aangegeven Deze zijn niet limitatief

Scenario 1 geen wijziging op huidige situatie

Beschrijving
Huidige werkwijze door de verschillende kantoren wordt getoiereerd totdat de

tijdelijke opiossing van IV D gereed is

Voordelen

Makkelijkste weg voor de uitvoering
Nadeien

De huidige wijze is erg divers onvoidoende veilig en voldoet niet aan de

AVG vereisten zie ook de samenvatting van de enquete in deze memo

Huidige werkwijze voldoet nog enige tijd niet aan AVG totdat de tijdelijke
opiossing geimplementeerd is dit is politiek en bestuurlijk gezien risicovol

en kan het imago van de Belastingdienst nog verder schaden

Nog onduidelijk hoe lang het duurt tot de tijdelijke opiossing
geimplementeerd is

Scenario 2 Stopzetten behandelen van signaien en informatieverzoeken

Beschrijving
Alle postbussen worden beperkt tot 1 eigenaar medewerker Mitigerende
maatregel de desbetreffende medewerker mag niet in de postbus komen in

opdracht van zijn haar Ml Dat dient door de medewerker schriftelijk bevestigd te

worden Middels diverse maatregelen wordt de aanvoer van signaien en

infoverzoeken geminimaliseerd afknijpen aanvoerroute Denk daarbij aan

autoreply apart informeren van onze vaste overheidspartners etc

Voordelen

We lopen minimaal risico dat de privacy van burgers en bedrijven
geschonden wordt

Je kunt op een later moment de signaien en eventueel ook de

informatieverzoeken alsnog oppakken
Snel en makkelijk in te voeren al zal dit wel tot de nodige onrust leiden

op de kantoren en bij overheids partners
Op deze wijze heb je op korte termijn een veilige opslag waar niemand bij
kan

Nadeien

Deel van het werk vait stil met personele gevolgen
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We voldoen niet aan de wens van de 2® kamer om acute

toezichtsignalen wel op te pakken
Zal tot bestuurlijk en politiek gedoe leiden omdat ook informatieverzoeken

blijven liggen

Signalen kunnen tijdelijk niet worden ingezet als contra informatie voor

toezicht waardoor een deel van de toezichtstrategie van de

Belastingdienst wordt ondermijnd
Externe overheidssamenwerking staat onder druk

Signalen die bestemd zijn voor andere directies of dienstonderdelen

kunnen ook niet worden gerouteerd

Variant Scenario 2 a Stopzetten behandelen signalen wel behandeien

informatieverzoeken

Beschrijving
Conform variant 2 alleen worden wel de informatieverzoeken en signalen die

echt direct opgevolgd moeten worden opgepakt Denk daarbij aan

informatieverzoeken van de politie om fiscale informatie bij een inval oid Daar

hebben we wettelijke verplichting voor de overige niet is een behandelkeuze

Hiervoor is dus een eerste minimale beoordeling nodig door een medewerker die

de informatieverzoeken vervolgens kan doorsturen Ook hier beperking tot 1

medewerker met aanwijzing van een backup door de Ml Naast de

informatieverzoeken en acute signalen blijft de rest in de postbus staan in

afwachting en met verbod op verdere behandeling Er worden dus geen aparte

excellijsten formulieren etcgemaakt en bijgehouden of opgeslagen behoudens

voor de informatieverzoeken en acute signalen Er is IV D medewerking nodig
voor bet maken van een veilige digitale opslag Gesprekken hierover zijn
overigens al in gang gezet
Voordeel

Minder bestuurlijke drukte

We voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van het

algemene belang en behoefte in externe overheidssamenwerking
Nadeel

De medewerker moet toch in de postbus kunnen om het onderscheid te

maken en informatieverzoeken er uit te halen voor verdere behandeling
Er zijn afhankelijk van het aantal binnenkomende signalen mogelijk meer

geautoriseerde medewerkers die bij de signalen kunnen dan bij scenario

2

De informatieverzoeken en bijiagen moeten op een digitaal veilige manier

worden geregistreerd en opgeslagen hiervoor is medewerking IV D

nodig

Scenario 3 Standaard Excellijst invoeren bij de kantoren en bewaren

Beschrijving
Er wordt gebruik gemaakt van een registratielijst per kantoor in excel die door

alle kantoren op een uniforme wijze gebruikt wordt met een gelijke
werkinstructie Deze lijst kan op korte termijn in opdracht van de afdeling
Business ontwikkeling MKB worden gemaakt evenals de werkinstructies Indien

directe opvolging van het signaal nodig is wordt deze doorgezet naar intensief

toezicht Indien geen directe opvolging nodig is wordt het signaal in een centrale

omgeving per kantoor vastgelegd zodanig dat slechts beperkt toegang is max 2

dedicated medewerkers

Hiervoor dient er wel een beveiligde omgeving te worden ingericht

Voordelen

Bevorderd uniforme manier van werken bij de kantoren

Bestuurlijk kan gecommuniceerd worden dat we een opiossing in gang
hebben gezet vooruitlopend op de landelijke tijdelijke opiossing

Nadelen

Kost enige inspanning om dit in gang te zetten
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Mogelijk weerstand bij medewerkers te overwinnen tijdelijke tijdelijke
opiossing Vergt communicatie en uitleg
Werkinstructies moeten goed gecommuniceerd en geimplementeerd
worden dit kost tijd
IV D most op korte termijn sen beveiligde digitale omgeving creeren

waarin e e a veilig en AVG proof met sluitende archivering e d wordt

opgeslagen
Deze opiossing loopt voor op de formele en landelijke tijdelijke

voorziening

Advies

Aan het MT MKB wordt het advies gegeven om te kiezen voor scenario 2 omdat

deze het minste risico geeft op privacy schendingen Daarbij als notie dat scenario

2a een goede aanpalende keuze kan zijn met de restrictie dat hier IV D nog een

voorziening voor moet aanreiken
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Bijiagen Enquete vragen en overzicht bevraagde kantoren

Bijiage 1 Vragenlijst FSV onderzoek MKB

Ingevuld door

Vestiging EOS team

Vraag Antwoord Toelichting
Wat voor tool of wijze van vastleggen wordt nu

gebmikt binnen je fraude EOS team ter vervanging
van ofvergelijkbaar aan FSV functionaliteiten nu

FSV niet gebruikt kan worden

Hebben jullie daar een werkinstructie voor gemaakt
Zo ja v elke werkinstructie Zo nee welke manieren

worden erdan gebruikt

Waar hebben jullie de gegevens geplaatst Denk

daarbij ook aan N schijf email CP Q etc

Is er rekening gehouden met de AVG Zo ja hoe is

datgeborgd Denk daarbij aan vastlegging
gegevens toegang tot gegevens verwijderen van

gegevens etc

Eventueel aanvullende opmerkingen

Bijiage 2 Overzicht bevraagde MKB kantoren

Vestiqinq PIv Directeur

Utrecht

Groningen

Den Haaq

Breda

Enschede

10 2 eMaastricht

Arnhem

Rotterdam

Hoofddorp

Amsterdam

Eindhoven
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Ministerie van Financien

Belastingdienst

Corporate Dienst Vaktechniek
TER BESLISSING

Aan

InlichtinqenDe Stuurgroep FSV
10 2 e

www minfin til

Datum

15Juri2020

Notitienummer

notitie nadere uitwerking handelwijze afdoening FSV verzoeken Auteur

10 2 e

Aanleidina

In het memo Notitie afhandeling AVG verzoeken FSV 0 88 is een voorstel

geformuleerd hoe de inzageverzoeken in FSV afgehandeid zouden kunnen

worden Nader overleg over deze notitie heeft aanleiding gegeven om het voorstel

nader te concretiseren In deze notitie wordt een uitwerking gegeven van de

wijze waarop de inzageverzoeken kunnen worden afgedaan

Alaemene uitoanospunten

Bij het behandelvoorstel gelden de volgende algemene uitgangspunten

• Er wordt transparantie betracht Flet uitgangspunt is verstrekken

tenzij
• Flet burgerperspectief staat voorop Betrokkene heeft het recht om met

een beroep op het inzagerecht de juistheid van de gegevens te kunnen

toetsen

• Er wordt maatwerk geleverd Bij de behandeling van elk verzoek wordt

altijd een belangenafweging per geval gemaakt Flet bestuursorgaan
weegt het eigen belang per geval betrokkene hoeft het belang niet aan

te tonen

Behandelvoorstel

1 Verzoeker komt niet in FSV voor het felt dat de verzoeker niet in FSV

voorkomt wordt aan hem medegedeeld
Verzoeker komt wd in FSV voor aan het inzageverzoek wordt op

reguliere wijze tegemoetgekomen als na individuele toetsing blijkt dat

geen grote toezichtsbelangen spelen zie hierna onder 3 die een beroep
op de weigeringsgronden van de U AVG rechtvaardigen zoals de enkele

melding dat aan verzoeker ooit een vergrijpboete is opgelegd De

persoonsgegevens worden verstrekt het verstrekken van volledige
documenten valt buiten de reikwijdte van de AVG

Verzoeker komt^ in FSV voor en er zijn grote toezichtsbelangen als

bedoeld in de weigeringsgronden uit de AVG en de Uitvoeringswet AVG

UAVG Deze belangen kunnen bijvoorbeeld blijken uit de actualiteit van

de aanwijzingen de ernst van de mogelijke fraude en de herkomst van

het signaal bijvoorbeeld signalen van OM politie andere toezichthouders

of signalen over btw carrouselfraude In deze gevallen kan na een

individuele belangenafweging een beroep gedaan worden op de

uitzonderingsgronden van de AVG en de UAVG en wordt met een

2

3
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onderbouwing op grond van de AVG en de UAVG geen informatie

verstrekt over of men wel of niet in FSV staat of wat daarin staat

Dit behandelvoorstel is gebaseerd op het advies van de Landsadvocaat en geldt
alleen voor FSV inzageverzoeken

Als het gaat om een verzoek om inzage in FSV in reiatie tot Toeslagen wordt

onderzocht of iemand in aanmerking wil komen voor de compensatieregeling Zo

ja dan wordt het verzoek conform de daarvoor afgesproken werkwijze voor de

compensatieregeiing opgepakt Daarbij wordt de vraag of iemand al dan niet in

FSV staat behandeld conform bovenstaand behandeivoorstel voor

inzageverzoeken in FSV

Evaluatie

Voorgesteid wordt om de hiervoor beschreven aanpak te evaiueren Daarbij zai

aandacht worden besteed aan de ongewenste effecten de ieercirkei en

eventueie vervolgacties Deze evaiuatie vindt piaats 6 maanden na afhandeling
van de eerste verzoeken of zoveei eerder ais nodig

Aandachtspunten en risico s

Dit behandelvoorstel kan een ondermijnend effect hebben voor toezicht

en fraudebestrijding Als een burger weet of hij wel of niet in FSV staat

kan die informatie tot een gedragsaanpassing leiden of bijvoorbeeld tot

het vernietigen van bewijsstukken het verplaatsen van het postadres van

het bedrijf of het op een andere naam zetten van een bedrijK
Ook kan er een sneeuwbaleffect optreden waardoor het aantal

inzageverzoeken FSV toeneemt omdat iedere burger kan vragen of hij in

FSV staat

Verzoekers of hun gemachtigden zouden de verschillende beslissingen
met elkaar kunnen vergelijken Aldus bestaat de kans dat men weet te

achterhalen welke personen vallen onder grote toezichtsbelangen zie

punt 3 van het behandelvoorstel Dit kan vermoedelijk grotendeels
ondervangen worden door het beroep op de uitzonderingsgrond in deze

afwijzende beslissingen algemeen en toch voldoende te motiveren

Het onderzoek naar de grootte van het toezichtsbelang van een melding
in FSV zie 2 en 3 van het behandelvoorstel kan bewerkelijk en

tijdrovend zijn
Het inwilligen van de FSV verzoeken kan leiden tot vervolgverzoeken om
het corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens Ook kan het een

precedent scheppen en leiden tot inzageverzoeken over andere

vergelijkbare gegevensverzamelingen binnen en buiten de

Belastingdienst
Bij de afhandeling van de verzoeken genoemd onder 2 en 3 wordt de

vaktechnische lijn betrokken voor borging van de gewenste afhandeling
Als op termijn een nieuw proces is ontworpen met de nodige
privacywaarborgen voor het registreren van risicosignalen zai opnieuw

gekeken worden hoe dan met inzageverzoeken zai worden omgegaan
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

BelastingdienstTER BE5PREKING

Aan

\ de staatssecretaris van Financien To

de staatssecretaris van Financien Fi^

Inlichtinaen

islagen en Douane

^iteit en Belastingdienst 10 2 e

Datum

15 juni 2020

Notitienummer

2020 0000112343

notitie Ajteur

Storyline FSV brief en planning schriftelijke Kamervragen
10 2 e

Van

Directeur Cd Uitvoerings en

Handhavingsbeleid

Kopie aan
Aanteiding
In de TK brief over FSV van 26 mei jl heeft u toegelicht dat het vervolg van het

FSV traject uit twee fases bestaat U heeft daarbij toegezegd begin van deze

zomer een brief te sturen over fase L Met deze notitie wordt een storyline voor

deze brief aan u voorgelegd Daarnaast heeft de TK op meerdere momenten

schriftelijke vragen gesteld over FSV die nog niet beantwoord zijn In deze notitie

gaan we in op de verschillende opties ten aanzien van de beantwoording Op 16

juni van 14 15 tot 14 45 uur is een overleg met de Staatssecretaris van

Financien Toeslagen en Douane om de storyline en planning te bespreken

Bespreekpunten en advies

Storyline
In de bijiage bij deze brief is een concept storyline voor de FSV brief over fase I

opgenomen Graag bespreken we dit met u Een specifiek bespreekpunt daarbij is

of de brief vooral dient te gaan over de uitkomsten van het onderzoek in Fase I of

een breder kader dient te schetsen In de concept storyline is ervoor gekozen
eerst in te gaan op het kader ten aanzien van het gebruik van signalen omdat dit

noodzakelijk is om uit een te zetten onder welke condlties signalen wel gebruikt
kunnen worden en welke problemen we bij FSV constateren

De storyline zal na bespreking met u worden geagendeerd voorde stuurgroep
FSV van 18 juni

Planning schriftelijke vragen

Wij adviseren u om de schriftelijke vragen en het SO tegelijkertijd te

beantwoorden met de brief van fase I aan het begin van deze zomer Dat

betekent dat de Kamer op zijn vroegst begin juli wordt gemformeerd in ieder

geval niet voor het AO van 23 juni Fliermee moet de TK dus nog enige tijd
wachten op de beantwoording
De vragen die pas in fase II kunnen worden beantwoord worden wel afgedaan

waarbij wordt aangegeven dat er nu geen inhoudelijk antwoord gegeven kan

worden omdat het onderzoek in fase II de daarvoor benodigde informatie levert

Die vragen zullen daarom worden betrokken bij de berichtgeving over fase II

Toelichting Storyline
In de storyline wordt eerst het kader geschetst met betrekking tot het gebruik
van signalen In het toezicht wordt vervolgens ingegaan op FSV de FSV achtigen

interne maatregelen inzageverzoeken verbetering fraudeaanpak en de

vervolgstappen in fase II
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Toelichting planning schriftelijke vragen
Er zijn verschitlende keren schriftelijke vragen gesteld over FSV die alien nog niet

zijn beantwoord

• Op 4 maart Jl zijn er 94 schriftelijke vragen gesteld door de leden

Omtzigt Leijten en Azarkan In de brief van 26 mei jl is toegezegd om

deze vragen te beantwoorden met de brief over fase 1 van het onderzoek

die begin van deze zomer wordt verstuurd

• Op 12 maart jl zijn vragen gesteld naar aanleiding van de publicatie in

Follow The Money over de toeslagenaffaire 8 vragen hiervan hebben

betrekking op FSV Zoals door u besloten en in de beantwoording op deze

vragen is aangegeven worden de inhoudelijke antwoorden op vragen

over FSV gelijktijdig beantwoord met de hierboven genoemde schriftelijke

vragen waarvan Is toegezegd die metde fase I brief te beantwoorden

• Er zijn 4 vragen gesteld over FSV in de set over de Wet

hardheidsaanpassing Awir en het schriftelijke overleg over het gebruik
van nationaliteit Deze vragen zijn procedureel beantwoord waarbij
verwezen is naar de nog te sturen brief over fase I in de zomer

• De Kamer heeft daarnaast op 4 juni in het kader van een schriftelijk

overleg SO 84 vragen gesteld naar aanleiding van de brief van 26 mei

jl waarin de Kamer is geinformeerd over de aanbesteding en de

voortgang van het externe onderzoek naar FSV en FSV achtigen Er is

geen officieie termijn waarblnnen de vragen uit een schriftelijk overleg
moeten worden beantwoord maar de gangbare termijn is maximaal 6

weken De vragen hebben betrekking op de gunning van de opdracht aan

KPMG en tevens zijn er inhoudelijke vragen over FSV gesteld

In alle vragensetjes zijn er in totaa ongeveer 13 vragen die pas kunnen worden

beantwoord in fase II van het FSV onderzoek Niet alle vragen zullen dus

inhoudelijk kunnen worden beantwoord met de brief over fase I Voor de

beantwoording is een aantal opties
De beantwoording van alle gestelde vragen wordt meegestuurd met de

brief over fase 1 waarbij de vragen die pas in fase II kunnen worden

beantwoord procedureel worden afgedaan en wordt aangegeven dat die

vragen worden meegenomen in de berichtgeving na de oplevering van

het externe onderzoek in fase II Alle vragen worden dus afgedaan met

de fase I brief maar deels procedureel
Alleen de vragen die kunnen worden beantwoord in fase I worden

beantwoord en afgedaan met de brief over fase I De vragen die in fase II

worden beantwoord worden nu niet beantwoord en er wordt aangegeven

dat die op een later moment in fase II zullen worden beantwoord De

vragen over fase II worden dus niet afgedaan
Alle vragen worden pas beantwoord in fase II dit botst echter met de

toezegging om de schriftelijke vragen met de fase I brief te

beantwoorden

De vragen uit het schriftelijk overleg die specifiek gaan over de

offerteprocedure bij het KPMG onderzoek zo spoedig mogelijke
beantwoorden nog voor de brief van begin deze zomer en mogelijk a

voor het AO van 23 6 De overige vragen die inhoudelijk in gaan op het

onderzoek naar FSV mee laten lopen bij de Kamerbrief begin juli

C

Afweging bovenstaande opties
Als de schriftelijke vragen en het SO in fase I worden beantwoord zal er

een aantal vragen niet inhoudelijk kunnen worden beantwoord Voor deze

vragen zijn er zoals hierboven aangegeven twee opties
o Alle vragen afdoen en bij de vragen die pas in fase II inhoudelijk

kunnen worden beantwoord aangegeven dat er nu geen

inhoudelijk antwoord gegeven kan worden en de vraag daarom

wordt betrokken bij Fase II Voordeel hiervan is dat alle vragen

worden afgedaan Nadeel is dat er niet op alle vragen een

inhoudelijk antwoord gegeven kan worden
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o Alleen de vragen beantwoorden die in fase I beantwoord kunnen

worden en de fase Il vragen niet beantwoorden en aangeven dat

die pas worden beantwoord in fase II Voordeel hiervan is dat alle

vragen inhoudeiijk kunnen worden beantwoord Nadeel is dat een

deel van de vragen pas over een lange tijd afgedaan kunnen

worden Daarmee blijft een deel van de vragen nog een

aanzienlijke tijd als onbeantwoord open staan

Ten aanzien van het SO kan ervoor worden gekozen om de

beantwoording van de vragen over de procedure van de gunning aan

KPMG zo spoedig mogelijk te doen dus al voor de brief over fase I en

mogelijk al voor het AO Belastingdienst van 23 juni De uitkomsten van

het onderzoek van KMPG zijn bier immers niet voor van belang Dit lijkt
echter onwenselijk omdat er dan op twee momenten kort na elkaar aan

de TK over FSV wordt bericht IMiet uit te sluiten is dat dit tot nog een

extra vragenronde za leiden Daarnaast kunnen niet alle vragen uit het

SO worden beantwoord omdat er ook inhoudetijke vragen zijn gesteld
Een geiijktijdige Inhoudelijke beantwoording van alle vragen is alleen

mogelijk als de beantwoording plaats zal vinden in fase II Dit is

onwenselijk omdat dit nog een lange tijd zal duren Daarnaast is in de

brief van 26 mei jl aan de TK toegezegd om de schriftelijke vragen van 4

maart met de brief over fase I te beantwoorden

C
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Biilaae Storyline Kamerbrief FSV nav fase I

Woord vooraf

• Dit betreft een eerste opzet voor een storyfine voor de Kamerbrief Deze

opzet is bedoeld om de gedachten te vormen over wat het verhaal en de

toonzetting moet zijn in de Kamerbrief

• De storyline is gebaseerd op de conclusies van de Stuurgroep FSV over wat

onderdeel van fase 1 moet zijn De komende weken zal helder moeten

worden of het ook daadwerkelijk lukt om deze onderdelen in zijn voltedigheid

op te leveren

• De uiteindelijke inhoud van de brief is sterk afhankelljk van de bevindingen
van het onderzoek van KPMG Deze zijn op het moment van schrijven nog

niet bekend Een deel van de storyline is daarom hypothetisch van aard het

gaat ervanult dat KPMG condudeert dat er vergelijkbare systemen ais FSV

zijn en dat daar mogelijk vergelijkbare problemen bij worden gecondudeerd
waarvoor het wenselijk is om beheersmaatregelen te treffen

Eerste uitwerkino van een storyline voor de brief

Gebruik signalen in het toezicht

• Handhaving is een onderdeel van de uitvoerings en toezichtstrategie van de

belastingdienst We streven er naar dat burgers en bedrijven bereid zijn uit

zichzelf fiscale regeis na te ieven zonder dwingende en kostbare acties van

de Belastingdienst Hiervoor hebben we een proactieve preventieve en

repressieve aanpak
• De Belastingdienst heeft zowel een dienstverlenende rol naar burgers en

bedrijven ais een rol om naleving van regels te bevorderen en niet naleving

tegen te gaan

o Het is belangrijk dat de Belastingdienst enerzijds de juiste middelen

kan toepassen om de rol ais handhaver goed te kunnen vervullen

o En anderzijds dat de Belastingdienst opereert binnen de kaders van

de wet en regeigeving en van wat maatschappelijk acceptabe is

• Bij het uitvoeren van de rol ais handhaver maakt de Belastingdienst een

onderscheid in de toezichtintensiteit Het classificeren van burgers en

bedrijven op basis van een risico inschatting is noodzakelijk Daarnaast Is het

gebruik van signalen van groot belang ais contra Informatie Het gebruik is

wel aan wettelljke kaders gebonden om maatschappelijk ongewenste en

onrechtmatige dassificatie profilering te voorkomen

o Classificatie op basis van externe en interne risicosignalen en het

gebruik mag maar dan moet wel geborgd zijn dat deze signalen
worden beoordeeld op kwallteit bij gebleken onjuistheid worden

geschoond na X jaar worden gearchiveerd
o Daarnaast is het van belang dat de registratie en verwerking van

signalen voldoet aan de eisen van de AVG en de archiefwet

Registratie van specifieke categorieen persoonsgegevens mag nooit

zonder wettelijke grondslag
• Helaas moeten we constateren dat dit niet altijd goed is gegaan

o Aan te vullen met Reflectie op wat er is misgegaan

o Daarom de verwerking stopgezet en nader onderzoek gestart

FSV

In de brief van 28 april hebben wij geconstateerd dat veel antwoorden op

vragen omtrent het gebruik van FSV en de effecten daarvan op burgers en

bedrijven nog ontbraken

We hebben een extern bureau gevraagd om onderzoek te doen naar de

werking en het gebruik van FSV

o Uit dit onderzoek is gebleken dat FSV primair is gebruikt voor de

registratie van interne en externe signalen [Nader in te vullen na

onderzoek KPMG]
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o Uit dit onderzoek is gebleken dat de informatie in FSV is gebruikt in

de fcoezicht processen bij MKB Toeslagen en Particulieren en bij de

invorderingen bij CAP [Nader in te vullen na onderzoek KPMG]
• Met onderzoek stelt vast dat FSV op een aantal manieren gebruikt is die niet

goed waren

o Aan te vullen met bevindingen KPMG bv kwaliteit van gegevens is

onvoldoende gewaarborgd maar vervolgens wel gebruikt om In

vervoigprocessen om de toezichtintensiteit te bepalen
• Door de externe onderzoeker is ook onderzoek gedaan naar het raadplegen

van de informatie in FSV in de toezichtprocessen Daarbij is specifiek gekeken
naar of het gebruik van FSV doorslaggevend is geweest in beslissingen over

de mate van toezichtintensiteit waardoor mogelijk nadeiige gevolgen hebben

kunnen ontstaan voor burgers en bedrijven
o Aan te vullen met bevindingen KPMG Beschrijving van de effecten op

burgers bedrijven per toezichtsproces In deze beschrijving moet in

ieder geval op de volgende vragen antwoord gegeven worden

■ Hoe werden de signalen uit FSV in de toezichtprocessen

geraadpieegd Was er een toets op de kwaliteit van het

signaal klopte het signaal of leidde sec het feit dat een

burger of bedrijf in FSV geregistreerd stond al tot een

bepaalde behandeling
■ Speelde de Informatie uit FSV een doorslaggevende rol bij

beslissingen bij het bepalen van de toezichtintensiteit Of

werd de informatie uitsluitend gebruikt a s contra informatie

of in aanvulling op ander onderzoek

■ Tot welke effecten voor burgers en bedrijven heeft dit dan

kunnen leiden Zo specifiek mogelijk beschreven vanuit de

belevingswereld van de burgers en bedrijven bv meer

informatieverzoeken a g v intensievere controles een

financiele impact op de aangifte aanslag toeslag hogere
boete of invordering of het ontzeggen van een

betalingsregeling
• De door KPMG gevalideerde GEB van FSV is bijgevoegd bij deze brief

• In de gevallen waar KPMG heeft geconcludeerd dat er mogeitjke negatieve
effecten op burgers en bedrijven hebben kunnen plaatsvinden zetten we het

onderzoek in fase 2 voort om inzicht te krijgen in wat de waarschijnlijkheid is

dat er daadwerkelijk sprake is van negatieve effecten op burgers en bedrijven
en hoe substantieel deze negatieve effecten dan zijn Vervolgens beoordelen

we ook of het wenselijk is om hiervoor passende herstelmaatregelen voor te

treffen

• In februari is besloten om FSV uit te schakelen en per direct te stoppen met

het gebruik van de signalen in FSV in toezicht en handhavingsprocessen Om

ervoor te zorgen dat de toezichthoudende functie van de Belastingdienst niet

verstoord raakt gaan we een tijdelijke voorziening en proces inrichten om

risicosignalen met een urgent karakter we opvolging te geven en de overige

signalen op te slaan in een beveiligde omgeving

o Risicosignalen die worden aangemerkt als urgent worden altijd

opgevoigd
o Risicosignalen die als niet urgent worden aangemerkt worden in een

tijdelijke beveiligde omgeving geplaatst zodat deze opgeslagen

blijven maar niet geraadpieegd kunnen worden totdat er

procesmaatregelen of structureel verbeterde maatregel is

o We komen onze wettelijke verplichtingen naar

samenwerkingspartners na

C

FSV achtigen
We hebben het externe bureau ook gevraagd onderzoek te doen naar of er

vergelijkbare applicaties als FSV in gebruik zijn
o FSV achtige applicaties zijn gedefinieerd ais [A B C]
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o De externe onderzoeker heeft geconstateerd dat er [XX] applicaties in

gebruik zijn die vergelijkbaar zijn met FSV [AanvuMen o b v rapport
KPMG toeiichting op appiicaties waarvoor deze gebruikt zijn en

welke probiemen zijn geconstateerd]
• Voor de applicaties waarvan de externe onderzoeker heeft geconcludeerd dat

deze niet voldoen aan de eisen van de AVG archiefwet en BIO worden

passende maatregeien getroffen om risico ste mitigeren
o [Later aanvullen welke beheersmaatregelen hebben we getroffen]

• In het geval de verwerking waar die appitcatie onderdeel van uitmaakt niet

voldoet aan de vereisten van de AVG vinden wij het van belang dat ook voor

deze verwerkingen wordt onderzocht of het gebruik van deze de gegevens

doorsiaggevend is geweest in toezichtprocessen waardoor dit mogeiijk heeft

geleid tot negatieve effecten op burgers en bedrijven In het

vervolgonderzoek bekijken wij daarom net als voor FSV voor die

specifteke verwerkingen wat de mogelijke effecten hebben kunnen zijn voor

burgers en bedrijven

Interne maatregeien
• We hebben daarnaast een aantal Belastingdienst brede maatregeien getroffen

om ervoor te zorgen dat het gebruik van persoonsgegevens in toezicht en

handhavingsprocessen voldoet en probiemen zoals bij FSV niet meer kunnen

voorkomen

o In aanvulling op al bestaande activiteiten gericht op awareness doen

we [nader in te vullen activiteiten] om de bewustwording van onze

medewerkers rondom AVG en het gebruik van persoonsgegevens te

vergroten
o Medewerkers zijn opgeroepen om eventuele werkbestanden met

persoonsgegevens [Nader in te vullen aan welke eisen deze

bestanden moeten voldoen] te archiveren] zodat deze niet langer
meer gebruikt kunnen worden [Nader in te vullen hoe dit proces eruit

ziet]
o We versterken de posities van toezichthouders op het gebruik van

persoonsgegevens de FG en de PO BD door [A B C]
• We verscherpen daarnaast de condities waaronder applicaties zoals FSV

gebruikt mogen worden binnen de Belastingdienst [Nader In te vullen wat

voor condities dit zijn]
o We zetten het traject in om een mogelijke vervangende applicatie

voor FSV te ontwikkelen [Nader in te vullen hoe dit proces eruit ziet]

Inzageverzoeken
• Burgers en bedrijven die wilien weten of ze in FSV staan kunnen daarvoor een

beroep doen bij de Belastingdienst Deze verzoeken zuilen worden gewogen

door de Belastingdienst
o Aan te vullen met hoe deze worden gewogen na afronden advies

afdoening inzageverzoeken
• Inmlddels hebben X burgers bedrijven een verzoek gedaan om inzage te

krijgen of zij in FSV vermeld staan

o Aan te vullen met hoeveel van deze X verzoeken hebben er

Inmlddels zijn afgedaan
• Burgers en bedrijven die een dergelijk verzoek wilien indienen kunnen

hiervoor terecht bij [A B C]

Verbetering fraudeaanpak
• Een effectieve fraudeaanpak door de Belastingdienst waarblj de aanpak

van doelbewuste en georganiseerde overtredingen het eindpunt vormt is

noodzakelijk
• Deze aanpak dient uiteraard wel passend binnen wet en regelgeving en

de beginselen van behoorlijk bestuur te zijn
• De constateringen over geinstitutionaiiseerde vooringenomenheid door de

AUT Commissie Donner ten aanzien van de fraudeaanpak bij de directie
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Toeslagen en de problematiek rond het gebruik van FSV zijn voor ons

aanleiding om de fraudeaanpak bij de Belastingdienst ook tegen het licht

houden Er dient hierbij goed onderscheid gemaakt te worden tussen

fouten grove schuld binnen het bestuursrecht BD en fraude binnen

het strafrecht OM FIOD en de procedures en waarborgen dienen

inzichtelijk te zijn waarbij van belang is dat dit niet mag leiden tot

ineffectiviteit van de fraudebestrijding
• Om de fraudeaanpak te verbeteren is de Belastingdienst daarom een

drietal trajecten gestart dat wij hieronder toe zullen llchten

o Waarborgen het gaat dan om de vraag of bij het oppakken van

signalen van mogeiijke fraude gepaste middelen worden ingezet
keuzes kunnen worden onderbouwd en deze waarborgen ook

worden nageleefd en toegepast PM onderzoek KPMG Naar

aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van KPMG bezlet

de Belastingdienst of en zo ja weike verbeteringen nodig zijn bij
de waarborgen Daarnaast wordt duidelijker in beeld gebracht

weike waarborgen er zijn hoe hierop wordt toegezien en hoe die

nageleefd worden zodat dit intern en extern inzichtelijk is

o Informatiestromen Randvoorwaardelijk voor het zo effectief en

efficient mogelijk in richten van de handhaving is een goede

informatiepositie PM onderzoek KPMG

o Nieuwe fraudevisie De huidige visle op de fraudeaanpak van de

Belastingdienst is opgesteld in 2013 Deze fraudeaanpak van de

BD is gericht op het gezamenlijk opwerpen van barrieres buiten

en binnen de Belastingdienst waarmee fraude zoveel mogelijk in

aard en omvang wordt voorkomen zo vroeg mogelijk

gedetecteerd en zo effectief mogelijk wordt bestreden Momenteel

beziet de Belastingdienst of deze fraudevisie nog actueel genoeg

is om fraude in beeld te krijgen en aan te kunnen pakken of dat

die aanpasstng behoeft en hoe de verbeteringen van de

waarborgen en informatiestromen hier het beste in kunnen

landen Daarbij wordt in ieder geval ook ingaan op het

onderscheid tussen fouten grove schuld vanuit bestuursrecht

BD en fraude vanuit strafrecht OM FIOD

C

Vervoigstappen in fase 2

• Op dit moment wordt een vervolgonderzoek voorbereid

• Daarnaast wordt zoals hierboven beschreven opvolging gegeven aan de

uitkomsten van het externe onderzoek

• Verder onderzoek naar de overige verwerkingen van de Belastingdienst op

votdoen aan AVG archiefwet en BIO zoals gevraagd door de Kamer

c
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Ministerie van Financien

Directoraat Ceneraal

Belastingdienst

Inlichtingen

TER BE5PREKING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslaqen en Oouane

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst 10 2 e

Datum

15 juni 2020

Notitienummer

2020 0000112343

notitie Auteur

storyline FSV brief en planning schriftelijke Kamervragen 10 2 e

Van

Oirecteur Cd Uitvoerings en

Hand havingsbeleid

Kopie aan
Aanleiding
In de TK brief over FSV van 26 mei jl heeft u toegelicht dat het vervolg van bet

FSV traject uit twee fases bestaat U heeft daarbij toegezegd begin van deze

zomer een brief te sturen over fase I Met deze notitie wordt een storyline voor

deze brief aan u voorgelegd Daarnaast heeft de TK op meerdere momenten

schriftelijke vragen gesteld over FSV die nog niet beantwoord zijn In deze notitie

gaan we in op de verschillende opties ten aanzlen van de beantwoording Op 16

juni van 14 15 tot 14 45 uur is een overleg met de Staatssecretaris van

Financien Toeslagen en Douane om de storyline en planning te bespreken

Bespreekpunten en advies

Storyline
In de bijiage bij deze brief is een concept storyline voor de FSV brief over fase I

opgenomen Graag bespreken we dit met u Een specifiek bespreekpunt daarbij is

of de brief vooral dient te gaan over de uitkomsten van het onderzoek in Fase I of

een breder kader dient te schetsen In de concept storyline is ervoor gekozen
eerst in te gaan op het kader ten aanzien van het gebruik van signalen omdat dit

noodzakelijk is om uit een te zetten onder weike condities signalen wel gebruikt
kunnen worden en weike problemen we bij FSV constateren

De storyline zal na bespreking met u worden geagendeerd voor de stuurgroep
FSV van 18 juni

Planning schriftelijke vragen

Wij adviseren u om de schriftelijke vragen en het SO tegelijkertijd te

beantwoorden met de brief van fase I aan het begin van deze zomer Dat

betekent dat de Kamer op zijn vroegst begin juli wordt gefnformeerd in ieder

geval niet voor het AO van 23 juni Fliermee moet de TK dus nog enige tijd
wachten op de beantwoording
De vragen die pas in fase II kunnen worden beantwoord worden wel afgedaan

waarbij wordt aangegeven dat er nu geen inhoudelijk antwoord gegeven kan

worden omdat het onderzoek in fase II de daarvoor benodigde informatie levert

Die vragen zullen daarom worden betrokken bij de berichtgeving over fase II

Toelichting Storyline
In de storyline wordt eerst het kader geschetst met betrekking tot het gebruik

van signalen in het toezicht wordt vervolgens ingegaan op FSV de FSV achtigen
interne maatregelen inzageverzoeken verbetering fraudeaanpak en de

vervoigstappen in fase II
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Toelichting planning schriftelijke vragen
Er zijn verschillende keren schriftelijke vragen gesteld over FSV die alien nog niet

zijn beantwoord

• Op 4 maart jl zijn er 94 schriftelijke vragen gesteld door de leden

Omtzigt Leijten en Azarkan In de brief van 26 mei jl is toegezegd om

deze vragen te beantwoorden met de brief over fase I van het onderzoek

die begin van deze zomer wordt verstuurd

• Op 12 maart jl zijn vragen gesteld naar aanleiding van de publicatie in

Follow The Money over de toeslagenaffaire 8 vragen hiervan hebben

betrekking op FSV Zoals door u besloten en in de beantwoording op deze

vragen is aangegeven worden de inhoudelijke antwoorden op vragen

over FSV gelijktijdig beantwoord met de hierboven genoemde schriftelijke

vragen waarvan is toegezegd die met de fase I brief te beantwoorden

• Er zijn 4 vragen gesteld over FSV in de set over de Wet

hardheidsaanpassing Awir en het schriftelijke overleg over het gebruik
van nationatiteit Deze vragen zijn procedureel beantwoord waarbij
verwezen is naar de nog te sturen brief over fase I in de zomer

• De Kamer heeft daarnaast op 4 juni in het kader van een schriftelijk

overleg SO 84 vragen gesteld naar aanleiding van de brief van 26 mei

jl waarin de Kamer is geinformeerd over de aanbesteding en de

voortgang van het externe onderzoek naar FSV en FSV achtigen Er is

geen officiele termijn waarbinnen de vragen uit een schriftelijk overleg
moeten worden beantwoord maar de gangbare termijn is maximaal 6

weken De vragen hebben betrekking op de gunning van de opdracht aan

KPMG en tevens zijn er inhoudelijke vragen over FSV gesteld

In alle vragensetjes zijn er in totaal ongeveer 13 vragen die pas kunnen worden

beantwoord in fase II van het FSV onderzoek Niet alle vragen zullen dus

inhoudelijk kunnen worden beantwoord met de brief over fase I Voor de

beantwoording is een aantal opties
De beantwoording van alle gestelde vragen wordt meegestuurd met de

brief over fase I waarbij de vragen die pas in fase II kunnen worden I

beantwoord procedureel worden afgedaan en wordt aangegeven dat die

vragen worden meegenomen in de berichtgeving na de opievering van

het externe onderzoek in fase II Alle vragen worden dus afgedaan met

de fase I brief maar deels procedureel
Alleen de vragen die kunnen worden beantwoord in fase I worden

beantwoord en afgedaan met de brief over fase I De vragen die in fase II

worden beantwoord worden nu niet beantwoord en er wordt aangegeven

dat die op een later moment in fase II zullen worden beantwoord De

vragen over fase II worden dus niet afgedaan
Alle vragen worden pas beantwoord in fase II dit botst echter met de

toezegging om de schriftelijke vragen met de fase I brief te

beantwoorden

De vragen uit het schriftelijk overleg die specifiek gaan over de

offerteprocedure bij het KPMG onderzoek zo spoedig mogelijke

beantwoorden nog voor de brief van begin deze zomer en mogelijk al

voor het AO van 23 6 De overige vragen die inhoudelijk in gaan op het

onderzoek naar FSV mee laten lopen bij de Kamerbrief begin juli

■VJ2SD

\aJ2jL

Afweging bovenstaande opties
Als de schriftelijke vragen en het SO in fase I worden beantwoord zal er

een aantal vragen niet inhoudelijk kunnen worden beantwoord Voor deze

vragen zijn er zoals hierboven aangegeven twee opties
o Alle vragen afdoen en bij de vragen die pas in fase II inhoudelijk

kunnen worden beantwoord aangegeven dat er nu geen

inhoudelijk antwoord gegeven kan worden en de vraag daarom

wordt betrokken bij Fase II Voordeel hiervan is dat alle vragen

worden afgedaan Nadeel is dat er niet op alle vragen een

inhoudelijk antwoord gegeven kan worden

Pagina 2 van 7

738382 00158



o Alleen de vragen beantwoorden die in fase I beantwoord kunnen

worden en de fase Il vragen niet beantwoorden en aangeven dat

die pas worden beantwoord in fase II Voordeel hiervan is dat alle

vragen inhoudelijk kunnen worden beantwoord Nadeel is dat een

deel van de vragen pas over een lange tijd afgedaan kunnen

worden Daarmee blijft een deel van de vragen nog een

aanzieniijke tijd als onbeantwoord open staan

Ten aanzien van het SO kan ervoor worden gekozen om de

beantwoording van de vragen over de procedure van de gunning aan

KPMG zo spoedig mogelijk te doen dus al voor de brief over fase l en

mogetijk al voor het AO Belastingdienst van 23 juni De uitkomsten van

het onderzoek van KMPG zijn hier immers niet voor van belang Dit lijkt
echter onwensefijk omdat er dan op twee momenten kort na elkaar aan

de TK over FSV wordt bericht Niet utt te sluiten is dat dit tot nog een

extra vragenronde za ieiden Daarnaast kunnen niet alle vragen uit het

SO worden beantwoord omdat er ook inhoudelijke vragen zijn gesteld
Een gelijktijdige inhoudelijke beantwoording van alle vragen is alleen

mogelijk als de beantwoording plaats zal vinden in fase II Dit is

onwenselijk omdat dit nog een lange tijd za duren Daarnaast is in de

brief van 26 mei Jl aan de TK toegezegd om de schriftelijke vragen van 4

maart met de brief over fase I te beantwoorden
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Biilaoe Storyline Kamerbrief FSV nav fase I

Woord vooraf

• Dit betreft een eerste opzet voor een storyline voor de Kamerbrief Deze

opzet is bedoeld om de gedachten te vormen over wat het verhaal en de

toonzetting moet zijn in de Kamerbrief

• De storyline is gebaseerd op de conclusies van de Stuurgroep FSV over wat

onderdeel van fase 1 moet zijn De komende weken zal helder moeten

worden of het ook daadwerkelijk iukt om deze onderdelen in zijn volledigheid

op te ieveren

• De uiteindelijke inhoud van de brief is sterk afhankelijk van de bevindingen
van het onderzoek van KPMG Deze zijn op het moment van schrijven nog

niet faekend Een deel van de storyline is daarom hypothetisch van aard het

gaat ervanuit dat KPMG concludeert dat er vergelijkbare systemen als FSV

zijn en dat daar mogelijk vergelijkbare problemen bij worden geconcludeerd
waarvoor het wenselijk is om beheersmaatregelen te treffen

Eerste uitwerking van een storyline voor de brief

0A2LGebruik signalen in het toezicht

• Handhaving is een onderdeel van de uitvoerings en toezichtstrategie van de

belastingdienst We streven er naar dat burgers en bedrijven bereid zijn uit

zichzelf fiscale regels na te leven zonder dwingende en kostbare acties van

de Belastingdienst Hiervoor hebben we een proactieve preventieve en

repressieve aanpak
• De Belastingdienst heeft zowel een dienstverlenende rol naar burgers en

bedrijven ais een rol om naleving van regels te bevorderen en niet naleving

tegen te gaan

o Het is belangrijk dat de Belastingdienst enerzijds de juiste middelen

kan toepassen om de rol als handhaver goed te kunnen vervullen

o En anderzijds dat de Belastingdienst opereert binnen de kaders van

de wet en regelgeving en van wat maatschappelijk acceptabel is

Bij het uitvoeren van de rol als handhaver maakt de Belastingdienst een

onderscheid in de toezichtintensiteit Het classificeren van burgers en

bedrijven op basis van een risico inschatting is noodzakelijk Daarnaast is het

gebruik van signalen van groot belang ais contra informatie Het gebruik is

w^^aan wettelijke kaders gebonden om maatschappelijk ongewenste en

onrechtmatige classificatie profilering te voorkomen

o Classificatie op basis van externe en interne risicosignalen en het

gebruik mag maar dan moet wel geborgd zijn dat deze signalen

worden beoordeeld op kwaliteit bij gebleken onjuistheid worden

geschoond na X jaar worden gearchiveerd
o Daarnaast is het van belang dat de registratie en verwerking van

signalen voldoet aan de eisen van de AVG en de archiefwet

Registratie van specifteke categorieen persoonsgegevens mag nooit

zonder wettelijke grondslag
Helaas moeten we constateren dat dit niet aitijd goed is gegaan

o Aan te vullen met Reflectie op wat er is misgegaan
o Daarom de verwerking stopgezet en nader onderzoek gestart

s y\

FSV

• In de brief van 28 april hebben wij geconstateerd dat veel antwoorden op

vragen omtrent het gebruik van FSV en de effecten daarvan op burgers en

bedrijven nog ontbraken

• We hebben een extern bureau gevraagd om onderzoek te doen naar de

werking en het gebruik van FSV

o Uit dit onderzoek is gebleken dat FSV primair is gebruikt voor de

registratie van interne en externe signalen [Nader in te vullen na

onderzoek KPMG]
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o Uit dit onderzoek is gebleken dat de informatle in FSV is gebruikt in

de toezicht processen bij MKB Toeslagen en Particuiieren en bij de

invorderingen bij CAP [Nader in te vullen na onderzoek KPMG]
• Met onderzoek stelt vast dat FSV op een aantal manieren gebruikt is die niet

goed waren

o Aan te vullen met bevindingen KPMG {bv kwalltelt van gegevens is

onvoldoende gewaarborgd maar vervolgens wel gebruikt om in

vervotgprocessen om de toezichtintensiteit te bepalen
• Door de externe onderzoeker is ook onderzoek gedaan naar bet raadplegen

van de informatie in FSV in de toezichtprocessen Daarbij is specifiek gekeken
naar of het gebruik van FSV doorslaggevend is geweest in beslissingen over

de mate van toezichtintensiteit waardoor mogeiijk nadelige gevolgen hebben

kunnen ontstaan voor burgers en bedrijven
o Aan te vulien met bevindingen KPMG Beschrijving van de effecten op

burgers bedrijven per toezichtsproces In deze beschrijving moet in

ieder geval op de voigende vragen antwoord gegeven worden

■ Floe werden de signalen uit FSV in de toezichtprocessen

geraadpleegd Was er een toets op de kwaliteit van het

signaal klopte het signaal of ieidde sec het feit dat een

burger of bedrijf in FSV geregistreerd stood al tot een

bepaaide behandeiing
• Speeide de informatie uit FSV een doorslaggevende rol bij

beslissingen bij het bepalen van de toezichtintensiteit Of

werd de informatie uitsluitend gebruikt als contra informatie

of in aanvulling op ander onderzoek

■ Tot welke effecten voor burgers en bedrijven heeft dit dan

kunnen leiden Zo specifiek mogeiijk beschreven vanuit de

belevingswereid van de burgers en bedrijven bv meer

informatieverzoeken a g v intensievere controles een

financiele impact op de aangifte aanslag toeslag hogere
boete of invordering of het ontzeggen van een —

betalingsregeling
• De door KPMG gevalideerde GEB van FSV is bijgevoegd bij deze^ef
• In de gevallen waar KPMG heeft geconcludeerd dat er mogelijl^negatieve

effecten op burgers en bedrijven hebben kunnen plaatsvinden zetten we het

onderzoek in fase 2 voort om inzicht te krijgen in wat de waarschijnlijkheid is

dat er daadwerkelijk sprake is van negatieve effecten op burrers en bedrijven

en hoe substantieel deze negatieve effecten dan zijn Vervoig^s beoordelen

we ook of het wenselijk is om hiervoor passende herstetmaati

treffen

• In februari is besloten om FSV uit te schaketen en per direct te stoppen met

het gebruik van de signalen in FSV in toezicht en handhavingsprocessen Om

ervoor te zorgen dat de toezichthoudende functie van de Belastingdienst niet

verstoord raakt gaan we een tijdelijke voorziening en proces inrichten om

risicosignalen met een urgent karakter wel opvolging te geven en de overige

signalen op te slaan in een beveiligde omgeving

o Risicosignalen die worden aangemerkt als urgent worden altijd

opgevolgd
o Risicosignalen die als niet urgent worden aangemerkt worden in een

tijdeiijke beveiligde omgeving gepiaatst zodat deze opgeslagen

blijven maar niet geraadpleegd kunnen worden totdat er

procesmaatregelen of structureel verbeterde maatregel is

o We komen onze wettelijke verplichtingen naar

samenwerkingspartners na

y

0

Jen voor te

1

FSV achtigen
• We hebben het externe bureau ook gevraagd onderzoek te doen naar of er

vergelijkbare applicaties als FSV in gebruik zijn
o FSV achtige applicaties zijn gedefinieerd als [A B C]
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o De externe onderzoeker heeft geconstateerd dat er [XX] applicaties in

gebruik zijn die vergelijkbaar zijn met FSV [Aanvullen o b v rapport
KPMG toelichting op applicaties waarvoor deze gebruikt zijn en

welke problemen zijn geconstateerd]
Voor de applicaties waarvan de externe onderzoeker heeft geconcludeerd dat

deze niet voldoen aan de eisen van de AVG archiefwet en BIO \worden

passende maatregelen getroffen om risico ste mitigeren
o [Later aanvullen welke beheersmaatregelen hebben we getroffen]

In het geval de verwerking waar die applicatie onderdeel van uitmaakt niet

voidoet aan de vereisten van de AVG vinden wij het van belang dat ook voor

deze verwerkingen wordt onderzocht of het gebruik van deze de gegevens

doorslaggevend is geweest in toezichtprocessen waardoor dit mogelljk heeft

gefeid tot negatieve effecten op burgers en bedrijven In het

vervolgonderzoek bekijken wij daarom net als voor FSV ~ voor die

specifieke verwerkingen wat de mogelijke effecten hebben kunnen zijn voor

burgers en bedrijven

Interne maatregelen
• We hebben daarnaast een aantal Belastingdienst farede maatregelen getroffen

om ervoor te zorgen dat het gebruik van persoonsgegevens in toezicht en

handhavingsprocessen voidoet en problemen zoals bij FSV niet meer kunnen

voorkomen

In aanvulling op al bestaande activiteiten gericht op awareness doeno

we [nader in te vullen activiteiten] om de bewustwording van onze

medewerkers rondoi en het gebruik van persoonsgegevens te

vergroten f
O Medewerkers zijn ijpgorrtiftyTCn Am Quonriiola WPI mQ|

persoonsgegevensYNader in t vullen aan welke eisen deze

bestanden moeten wildo^Je archiveren] zodat deze niet langer
meer gebruikt kunnen wtjrden [Nader in te vullen hoe dit proces eruit

ziet]
o We versterken de posities van toezichthouders op het gebruik van

persoonsgegevens de FG en de PO BD door [A B C]
• We verscherpen daarnaast de condities waaronder applicaties zoals FSV

gebruikt mogen warden binnen de Belastingdienst [Nader in te vullen wat

voor condities dit zijn]
o We zetten het traject in om een mogelijke vervangende applicatie

voor FSV te ontwikkelen [Nader in te vullen hoe dit proces eruit ziet]

Cim£^

f2^SlCO

Inzageverzoeken
• Burgers en bedrijven die willen weten of ze in FSV staan kunnen daarvoo ee|

beroep doen bij de Belastingdienst Deze verzoeken zullen worden gewoge^

door de Belastingdienst
o Aan te vullen met hoe deze worden gewogen na afronden advies

afdoening inzageverzoeken
• Inmiddels hebben X burgers bedrijven een verzoek gedaan om inzage te

krijgen of zij in FSV vermeld staan

o Aan te vullen met hoeveel van deze X verzoeken hebben er

inmiddels zijn afgedaan
• Burgers en bedrijven die een dergelijk verzoek willen indienen kunnen

hiervoor terecht bij [A B C]

Verbetering fraudeaanpak
• Een effectieve fraudeaanpak door de Belastingdienst waarbij de aanpak

van doelbewuste en georganiseerde overtredingen het eindpunt vormt is

noodzakelijk
• Deze aanpak dient uiteraard wel passend binnen wet en regelgeving en

de beginselen van behoorlijk bestuur te zijn
• De constateringen over geinstitutionaliseerde vooringenomenheid door de

AUT Commissie Donner ten aanzien van de fraudeaanpak bij de directie
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Toesiagen en de problematiek rond het gebruik van FSV ztjn voor ons

aanleiding om de fraudeaanpak bij de Belastingdienst ook tegen het licht

houden Er dient hierbij goed onderscheld gemaakt te worden tussen

fouten grove schuld binnen het bestuursrecht BD en fraude binnen

het strafrecht OM FIOD en de procedures en waarborgen dienen

inzichtelijk te zijn waarbij van belang is dat dit nlet mag leiden tot

ineffectiviteit van de fraudebestrijding
• Om de fraudeaanpak te verbeteren is de Belastingdienst daarom een

drietal trajecten gestart dat wij hieronder toe zullen lichten

o Waarborgen het gaat dan om de vraag of biJ het oppakken van

signalen van mogelijke fraude gepaste middelen worden ingezet
keuzes kunnen worden onderbouwd en deze waarborgen ook

worden nageleefd en toegepast PM onderzoek KPMG Naar

aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van KPMG beziet

de Belastingdienst of en zo ja welke verbeteringen nodig zijn bij
de waarborgen Daarnaast wordt duideiijker in beetd gebracht

welke waarborgen er zijn hoe hierop wordt toegezien en hoe die

nageleefd worden zodat dit intern en extern inzichtelijk is

o Informatiestromen Randvoorwaardelijk voor het zo effectief en

efficient mogelijk in richten van de handhaving is een goede

informatiepositie PM onderzoek KPMG

o Nieuwe fraudevisie De huidige visie op de fraudeaanpak van de

Belastingdienst is opgesteld in 2013 Deze fraudeaanpak van de

BD is gericht op het gezamenlijk opwerpen van barrieres buiten

en binnen de Belastingdienst waarmee fraude zoveel mogelijk in

aard en omvang wordt voorkomen zo vroeg mogelijk

gedetecteerd en zo effectief mogelijk wordt bestreden Momenteel

beziet de Belastingdienst of deze fraudevisie nog actueel genoeg

is om fraude in beeld te krijgen en aan te kunnen pakken of dat

die aanpassing behoeft en hoe de verbeteringen van de

waarborgen en informatiestromen hier het beste in kunnen

landen Daarbij wordt in ieder geval ook Ingaan op het

onderscheid tussen fouten grove schuld vanuit bestuursrecht

BD en fraude vanuit strafrecht OM FIOD

v

Vervoigstappen in fase 2

• Op dit moment wordt een vervolgonderzoek voorbereid

• Daarnaast wordt zoals hierboven beschreven opvolging gegeven aan de

uitkomsten van het externe onderzoek

• Verder onderzoek naar de overige verwerkingen van de Belastingdienst op

voldoen aan AVG archiefwet en BIO zoals gevraagd door de Kamer

Pagina 7 van 7

738382 00158



Pagina 1 van 1

Geprint met Dfgidoc 2 op 15 06 202Q 16 31

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp

Nummer

Aigemeen taakverzoek

DGBD 112343 Notitie storyline FSV brief begin zomer 2020 en planning schriftelijke vragen

2020 0000013064

Notitie bevat storyline FSV brief en tevens planning beantwooording schriftelijke vragen FSV Morgen op 16 6 is

een overieg met stas TenD hierover

Document Notitie storyline FSV brief en planning schrifteiijke Kamervragen 2020 0000112343

m mtnfcoxNaam Datum eiiTlKl

jlazeroms JPM Jose MT 15 06 2020 15 55

15 06 2020 15 28

15 06 2020 15 14

15 06 2020 13 31

15 06 2020 12 24

DGBD Paraferen

COMM voor DGBD Paraferen

DGBD C F KOP Paraferen

DGBD IV D Paraferen

DGBDAJHB Paraferen

10 2 e

I Jonker MP Maarten MT

10 2 e iunVOERINGSBELEID

738382 00158



m

Highlights MT’s IV onderdelen 16 juni 2020

buiten verzoeK

738185 00159



bulten verzoek

Generiek kantoor en toezicht

Toezicht de AP Autoriteit Persoonsgegevens is gestart met zijn onderzoek naar de FSV Fraude Signaal
Voorziening

I

bulten verzoek

bulten verzoek

738185 00159



bulten verzoek

738185 00159



Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Datum

17 juni 2020

Auteur

agenda Stuurgroep FSV

Vergaderdatum en tijd 18 juni 2020 15 00 16 30 uur

WebexVergaderplaats

Agenda

1 Opening en mededeiingen

2 Vaststeiiing agenda

3 Actiepunten en besiuiteniijst 11 juni

4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 11 juni

5 Extern onderzoek

a [Concept] Totaalrapportage^
b Voor discussie FSV achtige Te nemen no regret beheersmaatregeien FSV achtigen n a v

onderzoek KPMG

6 Inzagerecht Notitie handeiswijze afdoening FSV verzoeken

7 Mondelinge update
a Tijdelijke beveiligde omgeving Business requirements en scenario s

b interne beheersmaatregelen Voorstel aanpak pianning en vervoigstappen schoningsactie Exceis

individueie medewerkers

8 Stand van zaken Voortgang openstaande acties

9 Voorstei agenda stuurgroep 25 juni

10 Rondvraagen siuiting

11 Bijiagen

Appendix Ter informatie meegestuurd aan Stuurgroep

i interne maatregelen Overzicht vervoigacties versterken positie FG en formatie rapport t b v

versterken positie FG

li TK brief Storyiine na afspraak Staatssecretaris

III Passages TK brief^

IV Protocol inzage in FSV voor onderzoeksdoeleinden

1 Totaalrapportagebevat Overzicht bestaande waarborgen FSV en FSV achtige werkingen gebruik overigedirecties

Beschrijving effect FSV op behandeling burgers en bedrijven Uitkomsten validatie Eisen AVG BIO en Archiefwet

Condities toekomstig gebruik FSV Informatieschema risicosignalen werking FSV achtigen Uitkomsten validatie Eisen

AVG BIO en Archiefwet 2 Passages Visie fraudeaanpak Vervolgactiesversterken positie FG
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Versie I 16 juni 2020

Indiener pSG

Ter inforniRTj^nVHi

versterken positie FG

n71
^

i 1r^

Aanleiding De versterking van de functie van de Functionaris voor Gegevensbescherming is onderdeel van de maatregelen die worden getroffenter

verbetering de fraudebestrijding door de Belastingdienst Het betreft versterking van de 3® lijn intern Financien toezicht conform het

model van 3 lines of Defence en het vastgestelde toezichtkader Financien

Ter informatieVraag aan

Stuurgroep

Toelichting Update en vervoigstappen versterking functie Functionaris voor Gegevensbescherming FG

• Voorzien wordt in uitbreiding FG met een piv FG een privacyjurist een beleidsondersteunend medewerker en administratie

ondersteuning
• AVG management berust op 3 lijnen model met daarin elkaar aanvullende verantwoordelijkheden Goede werking van het geheel hangt

af van alle verantwoordelijkheidslijnen dus mede van de 2e en le lijn binnen de BD

• De pIv FG wordt ook op de Wet politiegegevens gezet Daardoor grotere betrokkenheid FG bij audits Wpg conform aanbeveling Autoriteit

Persoonsgegevens
• De vervoigstappen zijn afstemming met medezeggenschap van het voorgenomen addendum de financiering organiseren het verder

uitwerken van de functies taken en vacatureteksten Daarna kan de werving gaan plaatsvinden Deze acties worden door BVA office

opgepakt in samenwerking met Directie Bedrijfsvoering O P

• De daadwerkelijke indiensttreding zal niet eerder dan over een aantal maanden naar verwachting eind 2020 kunnen plaatsvinden
• De uitwerking van de functieomschrijvingen loopt reeds De bedoeling is om gelet op het belang van de inzetbaarheid voor GEB s en de

Wpg al voorafgaand aan de definitieve werving te voorzien in capaciteit Dit d m v inhuur

• Dat geldt voor de piv FG en voor de beleidsondersteunend medewerker

• Versterking betreft vooral uitbreiding van formatie De positie van FG is geen discussiepunt FG is opgehangen binnen BVA office dat een

onafhankelijke positie direct in SG cluster heeft Zo nodig heeft de FG direct toegang tot p SG

4
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Versie I 16 juni 2020

Indiener pSGm

Ter inform^

functie ministerie van Financien 1 4

Achtergrond

De Functionaris voor Gegevensbescherming vender FG is onderdeel van de privacy governance van het ministerie van Financien en levert als interne

toezichthouder een belangrijke bijdrage aan de naleving van wet en regelgeving vanuit de zogenaamde 3e lijnverantwoordelijkheid De FG houdt

toezicht op de naleving van privacywetten zoals de AVG en de Wpg en de invulling van het privacybeleid bij het ministerie van Financien Hij ziet toe op

het rechtmatig en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens en houdt daarbij rekening met de doelstellingen van het ministerie de belangen van

betrokkenen en ontwikkelingen op het gebied van gegevensverwerking

Door het toegenomen belang van gegevensverwerking en bescherming en de omvang van het werkterrein van deFG bij Financien zoekt de FG

versterking Doel daarvan is het interne toezicht in overeenstemming te brengen met de grootte en complexiteit van de organisatie de risico s en de

breedte van het werkterrein Vragen rond privacy spelen op diverse terreinen binnen de gehele Financienorganisatie Voorzien wordt in onderstaande

functies Zij maken deel uit van het team van BVA Office en de FG

Plaatsvervangend Functionaris voor Gegevensbescherming PIv FG

De plaatsvervangend FG heeft als taak om ten behoeve van en samen met de FG van het ministerie van Financien invulling te geven aan de taken van

de FG Deze taken vioeien voort uit de AVG de Wpg en het privacybeleid van Financien

De FG is binnen BVA office het eerste aanspreekpunt voor privacykwesties de pIv FG treedt daarbij op als zijn plaatsvervanger en pakt naast AVG

kwesties specifiek het domein van de Wet politiegegevens Wpg op De Wpg is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens bij onder

andere de FIOD Douane

Van de pIv FG wordt verwacht dat hij vanuit de toezichthoudende en adviserende taken van de FG betrokken is bij de implementatie van de Wpg Wpg

beleidsvorming het initieren en begeleiden van audits onafhankelijke beoordeling van privacykwesties verbeteracties en specifieke onderzoeken naar

inhoudelijke onderwerpen zoals samenwerkingsverbanden e d De pIv FG draagt bij aan de adviestaken van de FG richting alle betrokken partijen De

werkomgeving is dynamisch en heeft te maken met politiek bestuurlijke en politiek strategische vraagstukken

Vervolg volgende pagina
6
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Versie I 16 juni 2020

Indiener pSGm

Ter inform^

functie ministerie van Financien 1 4

Vervolg vorige pagina Plaatsvervangend Functionaris voor Gegevensbescherming PIv FG

Overige taakonderdelen

• Adviseren over gegevensbeschermingseffectbeoordelingen GEB s of DPIA s

• In voorkomende gevallen namens de FG samenwerken en overleg voeren met de Autoriteit Persoonsgegevens
• Adviseren en overleggen met bet management medewerkers en de netwerken van privacyfunctionarissen privacy officers en collega FG s

• Schrijven van het Wpg jaarverslag
• Bijdragen aan het toezichtplan FG 2021

• Begeleiden van het actueel houden van het register van gegevensverwerkingen
• Klachtbehandeling
• Begeleiden van normontwikkeling en gebruik van juiste technologie en beveiliging

Functie eisen

• Opieidingsniveau WO

• Zeer gedegen kennis van de privacywetgeving bij voorkeur specifiek van de Wpg
• Inzicht in de overige sectorspecifieke wet en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

• Aantoonbare ervaring met privacy advisering of toezicht

• Kennis van ICT geautomatiseerde gegevensverwerking is een pre
• In staat tot het opbouwen en in stand houden van het benodigde in en externe netwerk

• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden teamptayer
• Overtuigingskracht en gevoel voor diplomatie
• Is betrouwbaar en kan op zorgvuldige wijze met gevoelige informatie omgaan

• In staat tot onafhankelijke oordeelsvorming en afweging van belangen in verband met verwerkingen van persoonsgegevens in de context van het

ministerie van Financien

Schaalindicatie SI2 7
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Versie I 16 juni 2020

Indiener pSGm

Ter inform^

functie ministerie van Financien 3 4

Jurist medewerker privacy

De jurist medewerker privacy zal vooral gaan bijdragen aan de toezichthoudende taken vanuit de 3 lijns verantwoordelijkheid waarbij casuTstiek een rol

speelt Hij maakt deel uit van het team van BVA Office en deFG Taakonderdelen zijn

• Behandelen van klachten en verzoeken uit de FG postbus
• Adviseren over de verplichtingen uit de AVG met name rond rond GEB s DPIA s en verwerkerscontracten

• Versterking van de verbindende rol en aanspreekpuntfunctie van deFG

• Flet geven van voorlichting over privacywetgeving
• Borgen van de antennefunctie richting de dienstonderdelen van Financien o a via periodieke bezoeken

• Leiden en of begeleiden van thema onderzoeken projecten en audits

• Bijspringen t b v de privacy organisatie van het kerndepartement en de Belastingdienst bijvoorbeeld in geval van incidentenof bulkverzoeken op het

gebied van gegevensbescherming
• Documentatie en informatiebeheer waaronder jurisprudentie

Functie eisen

• WO bij voorkeur in een juridische richting
• Minimaal drie jaar ervaring op het gebied van data gegevens en privacy met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbecherming en de Wet

politiegegevens
• Uitstekende vakkennis op het gebied van privacy en ervaring in de toepassing hiervan

• Bij voorkeur kennis van grote overheidsorganisaties
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
• Is opiossingsgericht en heeft oog voor zorgvuldigheid
• Betrekt het overheidsbelang alsook het belang van betrokkenen inprivacyzaken waarbij gevoelige onderwerpen kunnen spelen

Schaalindicatie Sll
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Versie I 16 juni 2020

Indiener pSGm

Ter inform^

functie ministerie van Financien 4 4

Beleidsondersteunend medewerker privacy

Onderwerpen waarmee de beleidsondersteunend medewerker te maken krijgt zijn vragen en klachten van burgers en medewerkers ever het gebruik
van hun persoonsgegevens het monitoren van dienstonderdelen bij AVG uitvoering contacten met de Autoriteit Persoonsgegevens procedures over

image en correctierecht het vullen van het verwerkingenregister enz Taakonderdelen van deze functie zijn de volgende

• Ondersteuning van de adviserende en toezichtstaken van de functionaris voor gegevensbescherming FG en de piv FG

• Beoordelen van binnenkomende zaken waarbij kwesties direct worden afgehandeld of worden voorbereid voor afhandeling door hetFG team of

worden doorgezet voor nader onderzoek bij de dienstonderdelen van Financien waaronder de Belastingdienst
• Beheer van de informatie en de correspondentie op het gebied van gegevensbescherming Contacten met de privacy^organisatie en medewerkers

van Financien en met burgers bij de behandeling van hun vragen of klachten

• Houden van een up to date beeld van de stand van zaken m b t de informatie uit rapportages en zelfevaluaties het register van verwerkingen
van persoonsgegevens en de aan de FG voorgelegde kwesties over de bescherming van persoonsgegevens bij het ministerie

• Diverse administratieve en organisatorische taken zoals het voorbereiden van en notuleren bij overleggen het beheer van het

zakenregistratiesysteem van de FG het beheer van de mailbox en de zakelijke correspondentie van deFG

Functie eisen

• HBO diploma
• Affiniteit met de werkvelden beveiliging en privacy
• Begrip van de belangen bij zaken met gevoelige onderwerpen en informatie

• Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden samenwerkingsgerichtheid
• Gestructureerd kunnen werken en de rust kunnen bewaren in stressvolle situaties

• Goed kunnen plannen en organiseren met oog voor zorgvuldigheid en voortgang
• Geeft blijk van professionele integriteit en initiatief om zaken af te handelen op basis van de juiste informatie en procedures

Schaalindicatie SIO
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Versie I 16juni 2020

Indiener Schrijversteam

Ter inforrr

Staatssecretaris

I r\ n

Feedback Actiehouder vervolgactie

In de basis de goede lijn
Het moet een brief met substantie worden 1® brief aantal zaken beloofd plan
van aanpak moet terugkomen inclusief concrete doorkijk fase II

Schrijversteam

Verwachtingen van TK meer materiele punten minder technische zin ook

belangrijk Met name effecten voor burgers en bedrijven Welketype materiele

gevolgen
Voorbeelden in de brief opnemen

Schrijversteam o b v rapport KPMG

Voorbeelden aan te leveren door primaire

procesdirecties op verzoek van schrijversteam

Interne maatregelen 1 5 maand verder Het verleden voor het heden nog geen

opiossing voor de toekomst geen idee

Karina van Gorkom en Marco Peter Baas IV D

Risico modellen kom je in FSV als gevolg van risico modellen waarborgen ter

voorkoming zelfversterkende voorspelling

Schrijversteam o b v rapport KPMG

Inzage stuk komt van Maarten en Tiny en ligt in stuurgroep a s donderdag
Verwacht veel inzageverzoeken van Toeslaggerechtigden n a v brief

Karina van Gorkom IV D

Fraudeaanpak hoe doen andere organisaties als UWV SVB DUO dat Best

practices uitwisselen

Rogier van der Wolk UHB

Keuze voor verzending Kamervragen tegelijkertijd met Kamerbrief FSV Schrijversteam

11
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Versie I 16juni 2020

Indiener Schrijversteam

Ter inform^ •lx ~

i

7 V
■

Woord vooraf

Dit betreft een eerste opzet voor een storyline voor de Kamerbrief Deze opzet is bedoeld om de gedachten te vormen over wathet verhaal en de

toonzetting moet zijn in de Kamerbrief

De storyline is gebaseerd op de conclusies van de Stuurgroep FSV over wat onderdeel van fase 1 moet zijn De komende weken zal helder moeten

worden of het ook daadwerkelijk lukt om deze onderdelen in zijn volledigheid op te leveren

De uiteindelijke inhoud van de brief is sterk afhankelijk van de bevindingen van het onderzoek van KPMG Deze zijn op het moment van schrijven
nog niet bekend Een deel van de storyline is daarom hypothetisch van aard het gaat ervanuit dat KPMG concludeert dat er vergelijkbare
systemen als FSV zijn en dat daar mogelijk vergelijkbare problemen bij worden geconcludeerd waarvoor het wenselijk is om beheersmaatregelen
te treffen

Gebruik signalen in het toezicht

Handhaving is een onderdeei van de uitvoerings en toezichtstrategie van de beiastingdienst We streven er naar dat burgers en bedrijven bereid zijn uit zichzelf

fiscale regels na te leven zonder dwingende en kostbare acties van de Beiastingdienst Hiervoor hebben we een proactieve preventieve en repressieve aanpak

De Beiastingdienst heeft zowel een dienstverlenende rol naar burgers en bedrijven als een rol om naleving van regels te bevorderen en niet naleving tegen te

gaan

• Het is belangrijk dat de Beiastingdienst enerzijds de juiste middeien kan toepassen om de rol als handhaver goed te kunnen ve rvullen

• En anderzijds dat de Beiastingdienst opereert binnen de kaders van de wet en regelgeving en van wat maatschappeiijk acceptabei is

Bij het uitvoeren van de rol als handhaver maakt de Beiastingdienst een onderscheid in de toezichtintensiteit Het ciassifice ren van burgers en bedrijven op basis

van een risico inschatting is noodzakelijk Daarnaast is het gebruik van signalen van groot belang als contra informatie Het gebruik is wel aan wettelijke kaders

gebonden om maatschappeiijk ongewenste en onrechtmatige classificatie profilering te voorkomen

• Ciassificatie op basis van externe en interne risicosignalen en het gebruik mag maar dan moet wel geborgd zijn dat deze sign alen worden beoordeeid op

kwaiiteit bij gebleken onjuistheid worden geschoond na X jaar worden gearchiveerd
• Daarnaast is het van belang dat de registratie en verwerking van signalen voldoet aan de eisen van de AVG en de archiefwet Registratie van specifieke

categorieen persoonsgegevens mag nooit zonder wettelijke grondslag

Helaas moeten we constateren dat dit niet altijd goed is gegaan

• Aan te vullen met Reflectie op wat er is misgegaan
• Daarom de verwerking stopgezet en nader onderzoek gestart

12
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Versie I 16juni 2020

Indiener Schrijversteam

Ter inform^latip I C^X
■

t

7 j

FSV

In de brief van 28 april hebben wij geconstateerd dat veel antwoorden op vragen omtrent het gebruik van FSV en de effecten da arvan op burgers en bedrijven
nog ontbraken

We hebben een extern bureau gevraagd om onderzoek te doen naar de werking en het gebruik van FSV
• Uit dit onderzoek is gebleken dat FSV primair is gebruikt voor de registratie van interne en externe signalen [Nader in te v ullen na onderzoek KPMG]
• Uit dit onderzoek is gebleken dat de informatie in FSV is gebruikt in de toezicht processen bij MKB Toeslagen en Particulier en en bij de invorderingen bij CAP

[Nader in te vullen na onderzoek KPMG]
Het onderzoek stelt vast dat FSV op een aantai manieren gebruikt is die niet goed waren

• Aan te vullen met bevindingen KPMG bv kwaliteit van gegevens is onvoidoende gewaarborgd maar vervoigens wel gebruikt om in vervolgprocessen om de

toezichtintensiteit te bepaien
Door de externe onderzoeker is ook onderzoek gedaan naar het raadplegen van de informatie in FSV in de toezichtprocessen Daa rbij is specifiek gekeken naar of

het gebruik van FSV doorslaggevend is geweest in beslissingen over de mate van toezichtintensiteit waardoor mogelijk nadeiige gevolgen hebben kunnen

ontstaan voor burgers en bedrijven
• Aan te vullen met bevindingen KPMG Beschrijving van de effecten op burgers bedrijven per toezichtsproces In deze beschrijving moet in ieder geval op de

volgende vragen antwoord gegeven worden
■ Hoe werden de signalen uit FSV in de toezichtprocessen geraadpleegd Was er een toets op de kwaliteit van het signaai klopte het signaai of

leidde sec het feit dat een burger of bedrijf in FSV geregistreerd stond al tot een bepaalde behandeling
■ Speelde de informatie uit FSV een doorslaggevende rol bij besiissingen bij het bepaien van de toezichtintensiteit Of werd de informatie uitsluitend

gebruikt als contra informatie of in aanvulling op ander onderzoek
■ Tot welke effecten voor burgers en bedrijven heeft dit dan kunnen leiden Zo specifiek mogelijk beschreven vanuit de beleving swereld van de

burgers en bedrijven bv meer informatieverzoeken a g v intensievere controles een financiele impact op de aangifte aanslag toesiag hogere
boete of invordering of het ontzeggen van een betalingsregeling

• De door KPMG gevalideerde GEB van FSV is bijgevoegd bij deze brief
• In de gevalien waar KPMG heeft geconcludeerd dat er mogelijke negatieve effecten op burgers en bedrijven hebben kunnen plaats vinden zetten we het

onderzoek in fase 2 voort om inzicht te krijgen in wat de waarschijnlijkheid is dat er daadwerkeiijk sprake is van negatieve effecten op burgers en bedrijven en

hoe substantieei deze negatieve effecten dan zijn Vervoigens beoordelen we ook of het wenselijk is om hiervoor passende hers telmaatregelen voor te treffen
• In februari is besloten om FSV uit te schakelen en per direct te stoppen met het gebruik van de signalen in FSV in toezicht en handhavingsprocessen Om

ervoor te zorgen dat de toezichthoudende functie van de Belastingdienst niet verstoord raakt gaan we een tijdelijke voorzien ing en proces inrichten om

risicosignalen met een urgent karakter wel opvolging te geven en de overige signalen op te slaan in een beveiligde omgeving
o Risicosignalen die worden aangemerkt als urgent worden altijd opgevoigd
o Risicosignalen die als niet urgent worden aangemerkt worden in een tijdelijke beveiligde omgeving geplaatst zodat deze opge slagen blijven maar niet

geraadpleegd kunnen worden totdat er procesmaatregelen of structureel verbeterde maatregel is

o We komen onze wettelijke verplichtingen naar samenwerkingspartners na

13
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Indiener Schrijversteam

Ter inform^ Y ly 1 O t

7 VJ

FSV achtigen
• We hebben het externe bureau ook gevraagd onderzoek te doen naar of er vergelijkbare applicaties als FSV in gebruik zijn

o FSV achtige applicaties zijn gedefinieerd als [A B C]
De externe onderzoeker heeft geconstateerd dat er [XX] applicaties in gebruik zijn die vergelijkbaar zijn met FSV [Aanvullen o b v rapport KPMG

toelichting op applicaties waarvoor deze gebruikt zijn en welke problemen zijn geconstateerd]
Voor de applicaties waarvan de externe onderzoeker heeft geconcludeerd dat deze niet voldoen aan de eisen van de AVG archiefwet en BIO worden passende
maatregelen getroffen om risico s te mitigeren
o [Later aanvullen welke beheersmaatregelen hebben we getroffen]

In het geval de verwerking waar die applicatie onderdeel van uitmaakt niet voldoet aan de vereisten van de AVG vinden wij het van belang dat ook voor deze

verwerkingen wordt onderzocht of het gebruik van deze de gegevens doorslaggevend is geweest in toezichtprocessen waardoor dit mogelijk heeft geleid tot

negatieve effecten op burgers en bedrijven In het vervolgonderzoek bekijken wij daarom net als voor FSV voor die specifieke verwerkingen wat de mogelijke
effecten hebben kunnen zijn voor burgers en bedrijven

O

Interne maatregelen
• We hebben daarnaast een aantal Belastingdienst brede maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het gebruik van persoonsgegevens in toezicht en

handhavingsprocessen voldoet en problemen zoals bij FSV niet meer kunnen voorkomen

o In aanvulling op al bestaande activiteiten gericht op awareness doen we [nader in te vullen activiteiten] om de bewustwordi ng van onze medewerkers

rondom AVG en het gebruik van persoonsgegevens te vergroten
o Medewerkers zijn opgeroepen om eventuele werkbestanden met persoonsgegevens [Nader in te vullen aan welke eisen deze bestand en moeten voldoen]

te archiveren] zodat deze niet langer meer gebruikt kunnen worden [Nader in te vullen hoe dit proces eruit ziet]
o We versterken de posities van toezichthouders op het gebruik van persoonsgegevens de FG en de PO BD door [A B C]

• We verscherpen daarnaast de condities waaronder applicaties zoals FSV gebruikt mogen worden binnen de Belastingdienst [Nader in te vullen wat voor condities

dit zijn]
o We zetten het traject in om een mogelijke vervangende applicatie voor FSV te ontwikkelen [Nader in te vullen hoe dit proces eruit ziet]

Inzageverzoeken
• Burgers en bedrijven die willen weten of ze in FSV staan kunnen daarvoor een beroep doen bij de Belastingdienst Deze verzoeken zullen worden gewogen door

de Belastingdienst
o Aan te vullen met hoe deze worden gewogen na afronden advies afdoening inzageverzoeken

• Inmiddels hebben X burgers bedrijven een verzoek gedaan om inzage te krijgen of zij in FSV vermeld staan

o Aan te vullen met hoeveel van deze X verzoeken hebben er inmiddels zijn afgedaan
• Burgers en bedrijven die een dergelijk verzoek willen indienen kunnen hiervoor terecht bij [ A B C]
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