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Bij een [onderbouwd vermoeden van opzet of grove schuld wordt het behandelvenslag na

goedkeuring en in overleg doorgestuurd naar het proces Opzetbepaling voor verder onderzoek

Rechtmatiaheidsonderzoek
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Op basis van het signaal controleert de behandelaar of de aanvrager recht heeft op toeslag Op
basis van de aanwezige bronnen en of bewijsstukken wordt bepaald of het recht en de hoogte van

de toeslag vastgesteld kan worden Waar nodig wordt aanvullende informatle bij de burger

opgevraagd dit gebeurt te alien tijde schriftelijk Venstuurde brieven worden opgeslagen in TVS en

zijn vooralle medewerkers van B T raadpleegbaar Het eventuele e mailverkeer wordt vastgelegd in

een PDF document op de Q schijf en wordt in ieder geval na afslultlng van een dossier gearchiveerd
in DAS Het dossier blljft na afsiuiting op de Q schIjf staan Waar noodzakelljk wordt FSV voorzien

van bevindingen FSV wordt echter hoofdzakelljk gebruikt voor raadpleging

De schrlftelljke reacties van burgers op een verzoek om Informatle van B T worden als inkomende

berlchten opgenomen in DAS Vervolgens wordt TVS door de zogeheten klantreactle getriggerd en

wordt er automatisch een 9008 werkItem gegenereerd Eventuele documenten die door de burger

per e mail worden verstrekt en de daaraan gekoppelde communlcatie worden zoals eerder

aangegeven opgeslagen op de Q schijf en in Ieder geval na afslultlng van het dossier gearchiveerd
in DAS

Naast het gebruik van noodzakelijke Informatle vanult de aanvrager en eventueel de leden van het

toeslagenhuishouden bestaat ook de mogelijkheld om Informatle te raadplegen van andere

Instanties en organisaties Een deel van deze informatle wordt via automatische

gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld in applicaties

Zo wordt gebruik gemaakt van FLG om voor ieder individueel jaer het inkomen eventuele

uitkeringen en de arbeidsstatus te controleren De aangifte en het vastgestelde Inkomen vanuit de

inkomstenbelasting wordt per jaar geregistreerd in ABS In ABS Is ook te zien of er mogelijk sprake
is van uitstel van aangifte en kan waar nodIg gecontroleerd worden of een burger een ondememing
heeft Gegevens inzake openstaande vorderingen en verrekeningen worden voor medewerkers

beschikbaar gesteld via COA DACAS en de rekeningnummers zijn controleerbaar op de

tenaamstelllng via BRG RBG Verdere gegevens inzake het Invorderingsproces zijn raadpleegbaar
via de applicatie Klantbeeld en INL

Voor gegevens inzake de adresregistratie huishoudsamenstelling verblijfsstatus inschrijving van

ondememingen enz kunnen de gegevens van de gemeente geraadpleegd worden via BVR en of

IGA Gegevens over de status van opieidingen zijn raadpleegbaar via RIS RENS hierin kan ook de

eigenaar van een pand worden achterhaald Indlen nodIg Bijvoorbeeld in een situatie waarblj
contact met een verhuurder om contra informatle op te vragen noodzakelljk is voor het

rechtmatigheldsonderzoek Via Vektis kan de verzekeringsstatus worden gecontroleerd en het UWV

levert gegevens aan inzake de gewerkte uren aan deze zijn terug te zien in de gewerkte uren tool
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Via de KOO viewer zijn gegevens aangeleverd door kinderopvangorganisaties beschikbaar hierin

kan onder anderen het aantal afgenomen opvanguren en daaraan gekoppelde opvangtarlef worden

geraadpleegd In de detentletool kan worden nagegaan of er voor een bepaalde periode sprake Is

geweest van detentle dit kan mogelijk gevolgen hebben op de hoogte van de

kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag

Daarnaast Is ook relevant hoofdzakelijk voor de kinderopvangtoeslag dat burgers of werken in

dienstverband of een mogelljke eigen ondememing Mocht dit niet van toepassing zijn dan moet er

worden voldaan aan het criteria dat er een andere vorm van dagbesteding plaatsvindt Zoals

eerder aangegeven kan dit een re integratie traject verplichte Inburgeringscunsus of een studie

zijn Dergelijke gegevens zijn grotendeels zlchtbaar In systemen waaronder FLG ABS RIS RENS en

de KvK

Naast raadpleegbare systemen bestaat ook de mogelijkheld op basis van wet en regelgeving om

direct contact op te nemen met onder anderen verhuurders kinderopvangorganisaties en andere

overheldsinstellingen Bepaalde gegevens worden niet automatlsch beschikbaar gesteld maar

alleen gedeeld met B T indien er sprake is van een noodzaak hiertoe Denk hierblj bijvoorbeeld aan

gegevens over een re Integratletraject of mogelijke achterstanden bij kinderopvangorganisaties of

verhuurders Deze gegevens worden veelal opgevraagd per e mail Hlervoor kunnen de

medewerkers gebrulk maken van de appllcatle FileTransfer om gegevens via een beveiligde route te

delen en de privacy op deze manierte waarborgen Zowel de correspondence en de toegestuurde
documenten worden opgeslagen op de Q schijf en in leder geval na afronding van het dossier

gearchiveerd in DAS

Behsnde vers aa

Vermoeden opzet
of grove schuld

Verdere

behandeling
binnen procES

Opietbepallng

Behandelverslag
feiten en

omstandigheder

Vastlegging in

dossier en systemen

Rechtmatigheidskwestie

geen verve I gad ie

Einde verwerking fraudesignalen

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt vastgelegd in een behandelverslag dit document wordt

opgeslagen op de Q schIjf De voortgang van het onderzoek en het uiteindelijke resultaat wordt

geregistreerd In BPM De verdere behandeling vindt plaats In TVS Hier zijn eventueel verstuurde

brieven notitles aangemaakte werkitems en de eventuele door de behandelaar opgevoerde

wijzigingen raadpleegbaar In totaal kunnen alle medewerkers van team 2 de werkstroom

behandelen Zij kunnen in TVS BPM en FSV de volgende handelingen uitvoeren raadplegen en
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muteren Voor de eerder genoemde systemen die worden gevoed door exteme partijen bestaat

alleen een raadpleegfunctle Autorisaties voor TVS BPM FSV en de benodigde raadpleegbronnen

verlopen via IMS en worden toegekend door de teamlelder van de medewerker

De eventuele mutaties en daaraan gekoppelde berichtgeving die gedurende de VT fase in TVS

worden verwerkt worden vender beschreven in de PIA M605 Verstrekken toeslag voonschot

Ditzelfde is van toepassing op de DT fase ook hierbij worden de verdere verwerkingen beschreven

in een aparte PIA namelijk de PIA M675 Definitief Toekennen Toeslag

FRS

BInnen team 2 wordt ook de werkstroom FRS Ibehandeld speciflek het proces FRS bron op

toezichtlijst Het proces FRS bron op toezichtlijst ontstaat wanneer burgers die op de toezichtlijst
staan mutaties in het burgerportaal opvoeren De wijze waarop dit specifieke FRS proces ontstaan

en de bronnen die tijdens de behandeling van deze vorm van FRS worden gebruikt wijkt af van de

regullere FRS werkstroom binnen B T

De door burgers opgevoerde mutaties moeten eerst door een fraude behandelaar gecontroleerd
worden alvorens deze kunnen worden doorgezet Een BSN wordt op de toezichtlijst en in de

toezichttool geplaatst als is vastgesteld dat ereen overtreding is begaan door de betrokkene[n

Bijvoorbeeld de burger vraagt kinderopvangtoeslag aan terwijl ergeen sprake is van opvang Of de

burger reageert meerdere malen niet op de verzoeken om informatie waardoor voor meerdere jaren
de toeslagen niet kunnen worden vastgesteld

In deze voorbeeldsituaties heeft de burger zich niet gehouden aan de verplichting om de benodigde

wijzigingen doorte geven aan B T binnen de termijn van 4 weken en heeft daardoor een

overtreding begaan
^

Waar nodig wordt aanvullende informatie bij de burger opgevraagd om de juistheid van de

mutatie s te controleren dit gebeurt te alien tijde schriftelijk Venstuurde brieven worden

opgeslagen in TVS en zijn voor alle medewerkers van B T raadpleegbaar De schriftelijke reacties

van burgers op een verzoek om informatie van B T worden als inkomende berichten opgenomen in

DAS Vervolgens wordt TVS doorde zogeheten klantreactie getriggerd en wordt er automatisch een

9008 werkitem gegenereerd Het eventuele e mailverkeer en de daaraan gekoppelde mogelijke
documentatie wordt in ieder geval na afronding van de FRS uitworp gearchiveerd in DAS

Net zoals bij rechtmatigheidsonderzoeken bestaat de mogelijkheid om naast het gebruik van

noodzakelijke informatie vanuit de burger informatie te raadplegen van andere instances en

organisaties Voor het behandel van de werkstroom FRS wordt waar nodig gebruik gemaakt van

dezelfde informatiebronnen als bij een rechtmatigheidsonderzoek Ook bestaat de mogelijkheid om

conform wet en regelgeving contact op te nemen met externe partijen Ook tijdens de behandeling
van de werkstroom FRS kan er gebruik gemaakt worden van FileTransfer om gegevens via een

beveiligde route te delen en de privacy op deze manier te waarborgen Zowel de correspondence en

de toegestuurde documenten worden opgeslagen op de Q schijf en in ieder geval na afronding van

het dossier gearchiveerd in DAS

De behandeling vindt plaats in TVS Hier zijn eventueel verstuurde brieven notities aangemaakte
werkitems en de eventuele door de behandelaar opgevoerde wijzigingen raadpleegbaar In totaal

kunnen alle medewerkens van team 2 de werkstroom behandelen Zijn kunnen in TVS BPM en FSV

de volgende handelingen uitvoeren raadplegen en muteren Voor de eerder genoemde systemen
die worden gevoed door exteme partijen bestaat alleen een raadpleegfunctie Autorisaties voor

TVS BPM FSV en de benodigde raadpleegbronnen verlopen via IMS en worden toegekend door de

teamleider van de medewerker

Artikel 17 van de Awir en artikel 5 van de Uitvoeringsregeling Awir
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De verdere gegevensverwerklng binnen de werkstroom FRS is onderdeel van verwerklngen M860

Handmatig behandelen aanvragen Toeslagen en M2077 Handmatige behandeling van onvolledige
en of tegenstrijdige toeslagenaanvragen

8 5 Team 1 proces Opzetbepaling
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Einde verwerking fraudesignalen

Eiet proces Opzetbepaling heeft als doel bet verdiepend onderzoeken naar feiten en

omstandlgheden van een signaal wear mogelljk sprake kan zijn van opzet of grove schuld

Vervolgens het kiezen van de richting van de vervoigstap daar een gedegen onderbouwlng voor

geven met een juridlsche toetsing De vervoigstappen kunnen zijn geen verdere actie individueel

sanctloneren middels een Ibestuurlijke boete of een pre weeg document om voor te leggen aan de

FIOD waar de casus een afhandeling kan vinden In het Strafrecht

Behandelverslag

[feiten en

omstandighederi
Beeld handelen

en gedrag van

betrokkene[nj
feiten en

cmstandigheden
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indien
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Vastlegging in dossier

en systemen

Vastlegging in dossier

en systemen

Verslaa rectitmatiaheid onderbouwina onderzoek oozetbepalina

l\la de verwerking van Interne en exteme signalen vindt er na registratie in BPM een

rechtmatlgheldsonderzoek plaats Blj de nadere beoordellng van de rechtmatigheid kunnen eerste

feiten en omstandlgheden zijn bevonden ten aanzien van mogelljk sprake van opzet en of grove

schuld welke verwerkt zijn In een behandelverslag
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Direct sianaal vanuit reaistratie

Vanult de verwerking van Interne en exteme signalen kan er vanuit het proces Registratle direct

een zoek tot behandeling direct naar het proces Opzetbepaling worden gestuurd BIj de eerste

beoordeling kunnen er namelljk al felten en omstandigheden zijn bevonden wat duidt op een

vermoeden van opzet en of grove schuld

Onderzoek onderbouwina

Alle beschikbare felten en omstandigheden dienen in kaart te worden gebracht Het Is per casus

afhankelljk welke felten en omstandigheden relevant zijn voor het onderzoek DIt Is gedeeltelijk al

gedaan tijdens het rechtmatigheidsonderzoek Echteris het doel bij opzetbepaling anders dus is hier

een nieuwe en diepere analyse onderzoek verzamelen van felten en omstandigheden en de

intetpretatie daarvan de kern

Het is belangrijk om hier het handelen van de burger of rechtspersoon centraal te stellen Of een

handeling bewust of onbewust is maakt namelijk of er gesproken kan worden van een vermoeden

van opzet Om de felten en omstandigheden te onderzoek om zo te kunnen bepalen of er sprake is

van opzet of grove schuld wordt er gebruik gemaakt van informatie uit verschillende systemen De

processtappen worden in BPM geregistreerd met een toelichting In FSV worden de bevindingen en

conclusies geregistreerd onderhet BSN van de belanghebbende Het onderzoek kent als basis het

Initlele signaal en het behandelvenslag vanuit het proces Rechtmatigheid

De medewerker doet eerst een algemene analyse om een goed beeld te krijgen van de situatie en

het verloop van de toeslagen Om de algemene analyse te doen wordt gebruik gemaakt van TVS

FSV en contra informatle Met contra Informatle wordt hier bedoeld de Informatie uit de KOI vIewer

verhuurdensmeldingen In TVS en Informatie over de zorgverzekering uit Vektis Daarnaast is In TVS

te zien of er een afgerond of lopende beroepzaak is [geweest Over de inhoud van een beroepzaak
kan meer informatie worden Ingezlen In het Beroepenregister In FSV wordt bekeken of er

Informatie in staat over belanghebbende en wat voor waarde deze informatie heeft

Na de eerste analyse is het relevant om de felten en omstandigheden te onderzoeken en waar nodig
te verifleren Omte beginnen zijn de persoonsgegevens adresgegevens en de bewoningssituatles
relevant Om de adresgegevens en bewoningssituatles in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt
van BAG vIewer BVR IGA RIS en het kadaster Daarnaast is er Informatie die geraadpleegd kan

worden om op de hoogte te zijn van persoonlijke omstandigheden gedetineerden

gemoedsbezwaarden en militairen Dit is in een tool te raadplegen Tevens Is in de systemen TVS

BVR IGA en Klantbeeld informatie te vinden over persoonlijke omstandigheden zoals

gespreksnotities echtscheiding etc

Het signaal ziet op een toeslag Het is daarom belangrijk om de focus te leggen op de relevante

toeslaggegevens Het kan hier gaan om kinderopvanggegevens huurgegevens zorgverzekering

gegevens ed Als het gaat om kinderopvanggegevens is de aanvraag van belanghebbende In TVS

terug te vinden en eventuele aangeleverde Informatie in DAS

Onder kinderopvanggegevens worden alle gegevens verstaan t a v de plaatsing van een kind voor

kinderopvang zoals uren kinderopvang uurtarief perlode opvang soort opvang LRK nummer

kinderopvangorganisatle etc Daarnaast kan er contra informatle aanwezig zijn van de

KInderopvangorganIsatle welke In de KOI viewer zichtbaarls Ook kan er informatie zijn opgevraagd

bij de kinderopvangorganisatle per mail welke dan door de medewerker is In laten scannen in DAS

Om meer informatie over de kinderopvangorganisatle te bekijken bestaat het LRKP register en de

het Bultenlands register kinderopvang

Huurgegevens worden geraadpleegd in TVS doorgegeven gegevens van belanghebbende en

verhuurder en in DAS In DAS staat eventuele aangeleverde informatie van de burger of ontvangen

contra informatle van een verhuurder welke In DAS Is in gescand door een medewerker van B T

Informatie over de zorgtoeslag en het kindgebonden budget Is tevens terug te vinden In TVS Hier

staan meldingen van de SVB in of er recht bestaat op kinderbijslag
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Het signaal wordt nogmaals bekeken en er wordt een meer gedetailleerde analyse gedaan ten

aanzien van de beschikkingen [TVS en DACAS en het betalingsverkeer tussen B T en

belanghebbende zoals ult en terugbetalingen van belanghebbende DACAS Klantbeeld en INL

Tevens zijn openstaande schulden Belastingdienst breed in INL te zien

Ook het rekenlngnummer van belanghebbende kan ingezien worden BRG DACAS Klantbeeld}
Het kan als noodzakelljk worden geacht om originele bankgegevens op te vragen bij de bank voor

het vaststellen van de rechtmatigheid van de toeslag De noodzaak dient hier sterk onderbouwd te

worden met andere woorden er dient doelbinding aanwezig zijn Voor het opvragen van

bankgegevens bij de bank van een belanghebbende worden bankrekeningnummer naam

belanghebbende en adresgegevens gebruikt in het verzoek naar de bank

Ten aanzien van de rechtmatigheid van de toeslag is het inkomen en de dagbesteding zoals

werken in dienstverband re integratie traject opieiding inburgeringscursus werken als

ondememer uitkering relevant Daarom worden deze gegevens achterhaald uit de daarvoor

beschikbare systemen namelijk BVR ABS FLG UWV gewerkte uren viewer Inkijk Polls

administratie UWV RIS en de KvK

Als er bevindingen worden gedaan waar mogelljk sprake is van georganiseerdheid kan er tevens

een netwerktekening worden opgevraagd bij Icov Hlerin staan onder andere gegevens uit Beheer

van Relaties BvR Kamervan Koophandel Kvk IB VPB Aangiftegegevens Kadaster Toeslagen

gegevens van financiele instellingen De relaties kunnen middels een tekening weergegeven

worden Hlerdoor kunnen verbanden worden gelegd die relevant kunnen zijn voor het Inzicht krijgen
van het grater geheel bij het vermoeden van georganiseerdheid

Een van de instrumenten die B T heeft om feiten en omstandigheden te onderzoeken is de

materiele vaststelling van specifieke zaken Bij het gebruik van contra informatle is B T veela

afhankelijk van de admlnistratieve werkelijkheid die in bepaalde gevallen kunnen afwijken van de

werkelijke situatie In dergelijke gevallen maakt het cluster Fraude gebruik van de

buitendienstcontroles B T beschikt niet over een eigen buitendienst

De contrales worden uitgevoerd door voor B T gemandateerde medewerkers van Directie MKB

Buitendienstcontroles kunnen op twee manieren worden aangevraagd via de regullere MKB

capaciteit die B T ter beschikking heeft of als er een vermoeden van facilitators is via het

Combinatieteam Aanpak Facilitators hiema CAF

De inzet van een voor B T gemandateerde medewerker van Directie MKB kan van een eenmalige

waarneming ter plaatse tot een administratief onderzoek in de administratie van een

kinderopvangorganisatle De Inzet van de buitendienst leldttot een venslag met feiten en

omstandigheden op basis waarvan B T de julstheid en rechtmatigheid van de toeslagen kan

controleren

CAF

Het CAF richt zlch door een gezamenlijke aanpak met andere belastingdienstonderdelen op de

aanpak van facilitators door middel van een subjectgerichte aanpak De activiteiten van dit team

zijn bedoeld als een aanvulling op de bestaande fraudeaanpak De werkzaamheden van het CAF

worden op dit moment geevalueerd en daarmee maakt B T momenteel geen gebruik van het CAF

Alle bevindingen van de analyse worden in een sanctiememo of pre weeg document vastgelegd met

uiteindelljk een advies tot afhandeling Aan de hand van bovenstaande analyse van alle gegevens

zijn de voor zover bij B T bekende feiten en omstandigheden uit de systemen bekend Op basis

van de feiten en omstandigheden wordt naar het handelen van belanghebbende gekeken en of hier

onderbouwd sprake is van opzet of grove schuld

Om te onderzoeken of er meer personen betrakken zijn bij een mogelljke overtreding bijvoorbeeld

georganiseerdheid en of samenspanning kan Heidi geraadpleegd worden Hier blijken de
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handelingen op de Toeslagen Portal van belanghebbende uit inclusief gebruik IP adres Hiervoor

wordt verwezen naar de opgestelde PIA voor Heidi M7699 Anti fraude monitoring

Als er sprake is van een overtreding kan er een evenredige boete worden opgelegd of kan de casus

een vervolg kennen in bet Strafrecht door voor te leggen aan de FIOD Onderstaand een korte

beschrljving van de producten sanctiememo en pre weeg document

I
indlvldj^l

^iKitianeren

Sarctiememo H

boetatadvies
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fraudesjgnaien

Sanctiememo

De sanctiememo bevat een feltenrelaas Inclusief omstandigheden van het onderzoek De felten en

omstandigheden weergegeven in de sanctiememo dienen als input voor het verwerking Individuee

sanctioneren waar een evenredige boete kan worden opgelegd De wijze van het opieggen van een

evenredige boete is op dit moment In ontwikkeling In de toekomst zal In de sanctiememo een

onderbouwd advies worden gegeven voor een evenredige boete

De sanctiememo dient te worden opgesteld conform het meest actuele format De sanctiememo

wordt tot op heden op de Q schijf opgeslagen waar een dossier van de belanghebbende wordt

opgemaakt Tevens worden de processtappen in BPM geregistreerd met een toelichting In FSV

worden de bevindingen en conclusies geregistreerd onder het BSN van de belanghebbende

Pre weed document^

Er wordt een pre weeg document opgesteld als er sprake is van een casus metfeiten en

omstandigheden wat voldoet aan de richtlijnen van het Protocol aanmelding en afdoening fiscale

delicten op het gebied van douane en toeslagen hierna Protocol AAFD De pre weeg kan worden

voorgelegd aan de FIOD voor een mogelijke afhandeling in het Strafrecht Er dient sprake te zijn

van een redelljk vermoeden wll een casus in aanmerking kunnen komen voor het Strafrecht Als

daar sprake van Is kan de casus worden overgedragen via de Contactambtenaar aan de FIOD Het

redelijk vermoeden staat beschreven in het in art 27 lid 1 Wetboek van Strafvordering

Een pre weeg document wordt tot op heden op de Q schijf opgeslagen waar een dossier van de

belanghebbende wordt opgemaakt Tevens wordt een pre weeg document In het systeem PSF

geregistreerd wat inzichtelijk is voor de FIOD De processtappen worden in BPM geregistreerd met

een toelichting In FSV worden de bevindingen en conclusies geregistreerd onder het BSN van de

belanghebbende

Proces Verbaa FIOD OM

Het format voor het pre weeg document is oonspronkelijk opgemaakt door de FIOD Per

organisatie zijn er aanpassingen gedaan om het format werkbaar te maken De Intentle Is echter

om een nieuw format op te maken om zo binnen alle organisaties zo uniform mogelijkte werken
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Als het strafrechtelijk onderzoek bij de FIOD is afgerond wordt er een PV opgemaakt met een

feitenrelaas met vermoeden van strafbare felten die mogelljk gepleegd zijn die betrekking hebben

op toeslagen De informatie in het proces verbaal is van belang om een beoordeling te maken over

de rechtmatigheid van de toeslagen Vervolgens wordt door B T een analyse gedaan op het proces

verbaal waaruit bevindingen en conclusies uit ontstaan Deze bevindingen en conclusies kunnen

betrekking hebben op de rechtmatigheid van de toeslag Er wordt vervolgens een verzoek tot

uitvoering doorgestuurd naar een medewerker van B T om de bevindingen en conclusies

daadwerkelijk te verwerken Het verwerken hiervan valt niet onder het proces verwerking

fraudesignalen maar onder het proces verstrekken toeslag M605 en of definitief toekennen

toeslag [M675

8 6 Individueel sanctioneren

Wanneer in het onderzoek van de opzetbepaling is vastgesteld dat er sprake is van opzet of grove

schuldeneris besloten tot een bestuursrechtelijke afhandeling wordt het dossier en de

sanctiememo overgedragen naar het proces individueel sanctioneren Binnen dit proces wordt er op

individuele basis bestuurlijke boetes opgelegd Het proces individueel sanctioneren is een

handhavingsinstrument en is gericht op de naleving van de wet en regelgeving en het bevorderen

van compliant gedrag B T kan onder voorwaarden een bestuurlijke boete opieggen aan iemand die

een overtreding heeft begaan^^

Na het versturen van een waarschuwing kan een verzuimboete kan worden opgelegd wanneer een

belanghebbende niet of niet tijdig reageert op een verzoek om informatie®° Wanneer het niet of niet

tijdig reageren op een verzoek om informatie te wijten is aan de opzet of grove schuld van de

belanghebbende kan er vergrijpboete worden opgelegd®^

Binnen het cluster Fraude worden er vooralsnog alleen vergrijpboetes opgelegd Alle informatie en

pensoonsgegevens die in de opzetbepaling zijn verwerkt en vastgelegd is ook voor de medewerker

individueel sanctioneren zichtbaar om dit te verwerken in het vergrijpboete proces Het proces

individueel sanctioneren wordt binnen de PIA M833 Beoordelen opieggen boete bij niet verstrekken

gegevens of inlichtingen behandeld

8 7 Plaatsing op en verwijdering van de Toezichtlijst toezichttool en uitsluitlijst
Toezichtliist toezichttool

Een BSN wordt op de toezichtlijst en in de toezichttool geplaatst als is vastgesteld dat er een

overtreding is begaan door de betrokkene Dit kan zijn wanneer de burger valse documenten heeft

verstrekt de burger niet reageert op verzoeken om documenten op te sturen of de burger

herhaaldelijk wijzingen doorvoert die niet blijken uit de contra informatie

Niet alleen het BSN van de aanvrager maar ook het BSN van de partner en eventuele meerderjarige
medebewoner s worden op de toezichtlijst en in de toezichttool geregistreerd Zodra een BSN op

de toezichtlijst en in de toezichttool staat zorgt dit ervoor dat elke nieuwe aanvraag of wijziging die

de burger indient in de FRS uitworp komt Een burger wordt voor 5 jaar®^ op de toezichtlijst en in de

toezichttool geplaatst vanaf de datum van registratie Als een burger opnieuw een onrechtmatige

aanvraag of wijziging indient wordt de termijn verlengd vanaf datum registratie
2® poging met 5 jaar enz

Artikel 40 eerate lid en artikel 41 eenste lid van de Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen
■“Artikel 40 eenste lid van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Artikel 41 eenste lid Algemene wet Inkomensafhankelijke regelingen
Deze 5 jaar is gebaseerd op het feit dat B T het voorschot en de definitieve vaststelling kan

herzien indien niet meer dan vijf jaren zijn verstreken na de laatste dag van het berekeningsjaar
waarop de tegemoetkoming betrekking heeft
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Is een burger herbaaldelijk gecontroleerd en er komt hieruit geen correctie van de aanvraag

voort dan wordt de burger de eventuele toeslagpartner en medebewoner[s van de toezichtlijst en

uit de toezicht±ool verwijderd Ookworden burgers die Bjaarop de toezichtlijst en in de toezichttool

staan gecontroleerd en verwijderd als blijkt dat de burger compliant is

In de toezichttool wordt per toeslagsoort aangegeven of er sprake Is van onrechtmatig handelen

Ook kan het aantal pogingen worden vermeld van onrechtmatige aanvragen of wijzigingen In TVS

is deze mogelijkheid er niet Zodra men in TVS op de toezichtlijst is geplaatst voor een specifieke

toeslagsoort levert het voor alle toeslagsoorten Uitworp FRS op

Uitsluitliist

De reden om een BSN op Beheer ultslultlngen In TVS te zetten is om er zorg voor te dragen dat

een burger een julste beschikking krijgt en deze beschikking te controleren voordat deze wordt

afgegeven En een terugvordering te voorkomen Door een BSN op Beheer uitsluitingen te zetten

wordt de wijziging van de burger wel in TVS verwerkt en komt er een actuele berekening klaarte

staan maar deze zal nIet beschikt worden BIj een reeds lopende toeslag wordt hiermee niet

gewijzigd ook niet In de uitbetaling Dit gebeurt pas nadat dit gecontroleerd is door een

medewerker Momenteel worden alleen BSN op Beheer uitsluitingen gezet voorde DT

beschikking De burger ontvangt pas een definitieve beschikking nadat de toekenning is

gecontroleerd

De burger kan uitgesloten worden voor een gericht aantal jaren tijdens het onderzoek van

opzetbepaling De burger wordt voor een periode van 5 jaar®^ VT en of DT op Beheer uitsluitingen

gezet vanaf het jaar dat een onrechtmatige aanvraag of wijziging Is gedaan

Als gedurende deze periode van 5 jaar een controle plaatsvindt bijvoorbeeld via het proces FRS

blijkt dat de burger compliant Is dan wordt de burger n a v de controle verwijderd van de

ultslultlijst Ook worden burgers die 5 jaar op Beheer uitsluitingen staan worden gecontroleerd en

verwijderd als blijkt dat de burger gedurende deze periode compliant Is

8 8 Overige onderdelen 8i samenwerkingsverbanden
Team 3 Bszwaar

Naast de twee onderzoeksteams bestaat er ook een derde team binnen het Fraude duster Dit

derde team richt zlch hoofdzakelljk op binnengekomen bezwaren inzake besllssingen genomen door

medewerkers van team 2 Rechtmatigheid of team 1 Opzetbepaling herzieningsverzoeken

ingebrekestellingen en verzoeken tot bijzondere berekening

In totaal hebben alle medewerkers van team 3 de toegang tot TVS en FSV en kunnen de volgende

handelingen uitvoeren raadplegen en muteren Voorde in hoofdstuk 8 4 en 8 5 genoemde

systemen die worden gevoed door e cteme partijen bestaat alleen een raadpleegfunctie Deze

gegevens zijn noodzakelijk om tijdens het behandelen van bezwaanschrlften en andere verzoeken

vanuit de burger rekening te houden met alle voor de fraudeteams beschikbare gegevens en

verslaglegging Autorisaties voor TVS FSV en de benodigde raadpleegbronnen verlopen via IMS en

worden toegekend door de teamlelder van de medewerker

De verdere gegevensverwerking Inzake het behandelen van bezwaarschrlften zal worden toegelicht
in de PIA M765 Behandelen Bezwaarschrlften Toeslagen Hetzelfde is van toepassing voor het

behandelen van Ingebrekestellingen zie hiervoor de PIA M1271 Behandelen ingebrekestellingen
m b t uitblijven van beslissing of beschikking Voor overige verzoeken vanuit de burger zie de

PIA M832 De behandeling van binnengekomen aanvullende verzoeken

“
Deze 5 jaar Is gebaseerd op het felt dat B T het voorschot en de definitieve vaststelling kan

herzien Indien niet meer dan vijf jaren zijn verstreken na de laatste dag van het berekeningsjaar
waarop de tegemoetkoming betrekking heeft
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TEOS LSI t a v ontvanaBn sianalen door Frauds

Bij B T is het Meldpunt ingericht in de vorm van een fraudepostbus De interne en exteme signalen
die zien op mogelijk misbruik dan wei oneigenlijk gebruik van toesiagen komen hier centraal

binnen Signaien komen over het aigemeen binnen via de e maii maar ook via de post en of

teiefonisch via het Beicentrum

Bij het Meidpunt komen signaien binnen van burgers [soms ook anoniem andere onderdelen van

de Beiastingdienst en medeoverheden [bijvoorbeeid GGD gemeenten en poiitie Signaien van

medeoverheden die zien op mogeiijke misbruik dan wei oneigeniijk gebruik van toesiagen komen

vaak eenst binnen via de postbus van het Toesiagen Externe Overheidssamenwerkingsteam hierna

TEOS en worden van daaruit doorgeleid naar de fraude postbus

tST

Een specifieke gegevensstroom en verwerking waar het cluster Fraude bij betrokken is is de LSI

In dit verband werkt B T op basis van art 64 SUWI en uitgewerkt in het LSI convenant samen

met onder meer UWV SVB en gemeenten In het LSI worden door deze partijen op projectmatige
basis gegevens gedeeid waarbij indicaties van mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van sociale

voorzieningen waarender toesiagen naar boven kunnen komen Verzoeken om

gegevensuitwisseling in het kadervan LSI projecten komen in beginsel binnen via de TEOS postbus
en of specifieke college s van het TEOS team

Het TEOS team levert gegevens aan LSI en ontvangt gegevens vanuit het LSI Elke deelnemende

convenantpartneris verantwoordelijke als bedoeld in de AVG voor de verwerking van

pensoonsgegevens waarover hij de formeel juridische zeggenschap heeft ledere convenantpartner
is verwerkingsverantwoordelijke voorde gegevens die zij als partner levert De convenantpartner^

zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het

samenwerkingsverband [art 26 AVG De behandeling van signaien van mogelijk misbruik en of

oneigenlijk gebruik evenals verwerking van bevindingen t a v de rechtmatigheid van de toesiagen
uit LSI projecten vinden plaats in het cluster Fraude

FEC uitreizigers nationale sanctielijst
Financieel Expertise Centrum fhierna FEC

B T neemt bij het FEC deel als participant in het project Terrorisme financiering [hierna TF In het

project is het doel om een helder inzichtte krijgen in de financiering en gehanteerde financiele

infrastructuur van terroristische organisaties B T ontvangt informatieverzoeken en rapportages
van de FEC eenheid De verzoeken en rapportages bevatten diverse persoonsgegevens die via de

beveiligde omgeving Sharefile gedeeid worden

Op basis van deze gegevens wordt een standaardquery gedraaid om na te gaan of toezicht vanuit

B T nodig en mogelijk is bij deze subjecten

Door de FEC eenheid worden in het kader van TF maandelijks zogeheten datarooms

georganiseerd Hier wordt op casusniveau gesproken over TF subjecten Er is bij deze subjecten

nog geen redelijk vermoeden van TF maar er is wei sprake van aanwijzingen vanuit informatie van

de verschillende partners in combinatie met open source informatie

Casussen waarbij aanwijzingen zijn voor TF worden gepresenteerd door analisten van de FEC

eenheid Partners en participanten worden vervolgens verzocht om gezamenlijk meete denken over

interventiemogelijkheden in deze casus ledere partner of participant doet dit vanuit het eigen

wettelijk kader

B T heeft geen wettelijke grondslag om toeslagengegevens te venstrekken aan het FEC project TF

Als participant is B T daarmee aanwezig als toehoorder Signaien van mogelijk misbruik en of

oneigenlijk gebruik die voortkomen uit zowel de standaardquery datarooms als de rapportages
worden behandeld in het cluster Fraude

Uitreizigers
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Het Meldpunt ontvangt proces verbalen over uitreizigers Dit zijn pensonen ten aanzien van wie op

grand van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen en velligheidsdiensten het

gegrande vermoeden bestaat dat deze pensoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zlch

aan te sluiten bij een organisatle die Is geplaatst op de lijst van organisaties bedoeld in art 14

vierde lid van de RIjkswet op het Nederlanderschap Op grond van art 9a Awir heeft een uitreiziger

geen aanspraakop een tegemoetkoming

De verwerking van deze proces verbalen vindt plaats binnen het duster Fraude Na ontvangst van

een proces verbaal wordt onderzocht of er sprake is van een voorschot Als hier sprake van is

wordt de toeslag per de datum van uitreizen conform het proces verbaal gestopt door een

medewerker van het Meldpunt Fraude De verdere gegevensverwerking inzake het behandelen van

proces verbalen over uitreizigers zal verder worden toegelicht in de PIA M857 Behandelen van

aanvragen en betalingen van zogeheten Uitreizigers

Nationals sanctidijst terrorisms

Op de Natlonale sanctlelijst terrorisme staan pensonen en organisaties die zijn betrokken bIj
terroristische activitelten Hun tegoeden zijn bevroren Dit betekent dat zij onder andere niet meer

bij hun geld kunnen en geen gebruik meer kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards

Er is aan B T onthefflng verleend om in het kader van primaire levensbehoefte zorgtoeslag

huurtoeslag kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget ter beschikking te stellen aan de

pensonen die op grond van de Sanctieregeling zijn worden aangewezen

De Natlonale sanctlelijst is namelijk niet bedoeld om de belanghebbende deze aanspraken te

ontzeggen Als hij zlj voldoet aan de wettelljke voorwaarden dan kan hij zij aanspraak maken B T

dient er voor zorg te dragen dat de tegoeden worden overgeboekt op een bevroren Nederlandse

rekening van de aangewezen pensoon De behandeling van personen op de Natlonale sanctlelijst
vindt plaats binnen het cluster Fraude

Het Meldpunt ontvangt een interne bericht vanuit de afdeling Vaktechniek wanneer er een burger op

de sanctlelijst is geplaatst en of er sprake is van toeslagen Mocht er sprake zijn van toeslagen dan

onderzoekt een medewerker van het Meldpunt of deze toeslag juist en rechtmatig wordt uitbetaald

Mocht dit niet het geval zijn dan past de medewerker de toeslag aan

9

Juridisch en beleidsmatig kader

Benoem de wet en regelgeving met uitzondering van de AVG en de Richtlijn en het

beleld met mogelljke gevolgen voor de gegevensverwerkingen

De in hoofdstuk 2 opgesomde gegevens worden verwerkt vanwege de uitvoering van deze

wettelijke taak door B T

Op grond van artikel 11 tweede lid Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Awir Is B T

belast met het toekennen uitbetalen en terugvorderen van de inkomensafhankelijke toeslagen

Hieronder vallen de huur zorg en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget Zie artikel

1 3 eerste lid van de Wet kinderopvang artikel la tweede lid van de Wet op de huurtoeslag

artikel 5 eerste lid van de Wet op het kindgebonden budget en artikel 5 eenste lid van de Wet op

de zorgtoeslag
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Ten sanzien van de systematiek van toeslagen is in de Awir het volgende geregeld In artikei 14

eerste lid Awirls bepaald dat een toeslag op aanvraag wordt toegekend en In artlkel 15 vijfde lid

Awir dat een aanvraag geacht wordt ook te zijn gedaan voor de volgende berekeningsjaren

Op grand van artlkel 16 eenste lid Awir wordt na een aanvraag die wordt Ingedlend voor 1 aprill
van het jaar volgend op het berekenlngsjaar in beginsel een voorschot toegekend tot het bedrag

waarop de toeslag vermoedelijk definitief zal worden vastgesteld Hiervan kan worden afgeweken

door het voorschot op nihil te zetten artikei 16 vierde lid Awir of door af te zien van het verlenen

van een voorschot [artlkel 16 zevende lid Awir} Daarnaast kan een eenmaal verleend voorschot

tussentijds en tot vijf jaren na de laatste dag van het berekenlngsjaar worden herzien artikei 16

vijfde lid Awir hetgeen kan lelden tot een terug te vorderen bedrag artikei 16 zesde lid Awir

Na afloop van het berekenlngsjaar wordt het recht definitief vastgesteld artikei 19 Awir AIs

voorschotten zijn verleend worden deze verrekend met het definitief vastgestelde bedrag en deze

verrekening kan leiden tot een terug te vorderen bedrag artikei 24 tweede en derde lid Awir De

definitief vastgestelde toeslag kan onder voorwaarden tot vijf jaren na het verstrijken van de laatste

dag van het berekenlngsjaar worden herzien in het nadeel van de belanghebbende artlkel 21 Awir

Bij een wijziging van het inkomensgegeven moet zelfs worden herzien door B T artikei 20 Awir

DIt kan leiden tot een terug te vorderen bedrag artlkel 20 derde lid Awir en artlkel 21 derde lid

Awir

AIs een voorschot Is verleend Is de aanvrager verpllcht bepaalde wljzigingen door te geven artlkel

17 Awir in comblnatle met artikei 5 Uitvoeringsregeling Awir Daarnaast Is een aanvrager partner

of medebewoner verplicht mogelijk relevante gegevens en inlichtingen te verstrekken als B T

daaram vraagt art 18 Awir

De hoogte van de toeslagen Is afhankelljk van de draagkracht van diverse grondslagen

waaronder de draagkracht van de aanvrager de eventuele toeslagpartner en bij de huurtoeslag
de eventuele medebewoner Hlervoor wordt het toetsingsinkomen In aanmerking genomen

artikei 7 eerste lid Awir artlkel 1 7 eerste lid onderdeel a Wko artikei 7 eerste lid Wet op de

huurtoeslag artlkel 1 tweede lid Wet op het kindgebonden budget en artlkel 1 tweede lid Wet

op de zorgtoeslag Daarnaast is de hoogte van de kinderopvangtoeslag afhankelljk van de

betaalde kosten van kinderopvang waaronder het aantal uren afgenomen kinderopvang artlkel

1 7 eerste lid onderdeel b Wko Voor de huurtoeslag Is de hoogte ook afhankelljk van onder

andere de rekenhuur artikei 21 eenste lid wet op de huurtoeslag Om die reden dienen

relevante wljzigingen in deze omstandigheden binnen vier weken door de belanghebbende aan

B T te worden doorgegeven artlkel 5 Uitvoeringsregeling Awir AIs deze wljzigingen echter niet

tijdig worden doorgegeven dan kan er een te hoog voorschot zijn verleend dat door de B T

kan worden teruggevorderd artikei 26 Awir

Publiekrecbtelljke organisaties zoals DUO en UWV en ieder ander die bij AMvB is aangewezen

zijn desgevraagd verplicht om gegevens en inlichtingen aan B T te verstrekken waarvan de

kennisneming van belang kan zijn voor de uitvoering van de Awir artikei 38 eerste lid Awir

Zo worden In artlkel la eerste lid van het UItvoerIngsbesluit Awir onder meer de

kinderopvangorganisatles verhuurders en zorgverzekeraars genoemd Zlj zijn verplicht om

bepaalde informatie desgevraagd aan B T te verstrekken Voor de kinderopvangorganisatles
betreft het de gegevens bedoeld In artlkel 11 eerste lid onderdeel b van de Regeling Wko
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Als uit deze contrs informatie of anderszins blijkt dat het voorschot of de dsfinitieve vaststelling
ten onrechte of tot een te hoog bedrag Is verleend kan B T het voorschot of de definitieve

vaststelling herzien tot het julste bedrag artlkel 16 vijfde lid Awlr respectlevelljk artikel 21

eerste lid Awlr} Indlen de toeslag reeds definitlef Is vastgesteld heeft B T In twee gevallen de

bevoegdheld om de toeslag te herzien Dat Is wanneer op grond van felten of omstandigheden

waarvan de B T bij de toekenning redelljkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan

de tegemoetkoming vermoedelljk tot een te hoog bedrag Is toegekend of Indlen de

tegemoetkoming tot een te hoog bedrag Is toegekend en de belanghebbende of zIjn partner dlt

wist of behoorde te weten [artlkel 21 eerste lid onder a en b Awlr I

Als bij de behandeling blijkt dat belanghebbende nIet of niet tijdig gegevens of inllchtlngen aan

B T heeft verstrekt dan wel opzettelljk of grof schuldig geen onjulste of onvolledige gegevens of

Inllchtlngen aan B T heeft verstrekt dan kan door B T onder voorwaarden een bestuurlljke boete

worden opgelegd [artikelen 40 en 41 Awlr en Besluit Bestuurlljke Boeten Toeslagen Met dien

verstande dat wanneer er sprake is van vrijwilllge verbetering B T geen bestuurlljke boete kan

opieggen artlkel 42 Awlr B T stemt de hoogte van de boete af op de ernst van de overtreding
en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten artlkel 5 46 tweede lid

Algemene wet bestuursrecht Awb en paragraaf 7 van hoofdstuk 7 van het Besluit Bestuurlljke

Boeten Belastingdienst }

Aanmelding voor mogelljke strafrechtelljke afhandeling kan plaatsvinden als sprake is van

nadeel van bepaalde omvang onderdeel 2 1 van het Protocol AAFD Bij dlt onderdeel wordt als

voIgt overwogen ten aanzien van het nadeelbedrag Dat Is het bedrag dat door de In of over de

onderzoeksperlode gepleegde felten die daartoe strekten te weinig is of zou zijn geheven of

teveel Is of zou zijn toegekend als de aangifte of aanvraag van belanghebbende was gevoigd Ook

geldt als nadeel de niet gedeeltelijk niet dan wel niet binnen de in de belastingwet gestelde

termijn betaling van belasting welke op aangifte moet worden voldaan of afgedragen Het begrip

nadeel sluit aan bij en heeft dezelfde inhoud als het strekkingsvereiste In artlkel 69

Algemene wet Inzake rijksbelastingen

Bij een nadeelbedrag van € 100 000 of meer wordt de zaak aangemeld voor mogelljke

strafrechtelljke afhandeling als sprake is van een vermoeden van opzet Wetboek van

Strafvordering In artikel 27 lid 1 Bedraagt het nadeel minder dan € 100 000 dan wordt de zaak

voor mogelljke strafrechtelljke afhandeling aangemeld als sprake is van een vermoeden van

opzet en als een of meerdere van de aanvullende wegingscriteria daartoe aanlelding geeft

onderdeel 2 2 Protocol AAFD

10

Bewaartermijnen

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

verwerkingsdoeleinden

Klik hier om infotekst te verbergen

De privacyregelgeving geeft als beginsel dat persoonsgegevens niet langer in een vortn die het mogelijk maakt de

betrokkenen te identificeren mogen worden bewaard dan voor de vewvezenlijking van de verwerkingsdoeleinden

noodzakelijk is Met andere woorden indlen het voor de vewvezenlijking van de verwerkingsdoeleinden niet meer

noodzakelijk is de persoonsgegevens te bewaren moeten deze worden vernietigd ofgeanonimiseerd Op dlt

beginsel van opslagbeperking maakt de privacyregelgeving een uitzondering indien de persoonsgegevens

uitsluitend worden verwerktten behoeve van archivering in het algemeen belang wetenschappelijk of historisch

onderzoek of stalistische doeleinden Hieraan wordt wel de els verbonden dat passende maatregelen worden

getroffen om de betrokkenen te beschermen

Bij conceptregelgeving zal moeten worden bepaald en gemotiveerd of het al dan niet wenselijk is om een

specifieke minimale of maximale bewaartermijn voorte schrijven Aan de hand van het uitgangspunt dat de

verwerkingsdoeleinden moet de gekozen termijn worden

gemotiveerd Motiveer ook het niet opnemen van een bewaartermijn
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Naam Vanaf moment dat
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Deze Funcboneel beheerder

persoonsgegevens

zgn functioneel bet

gegeven zorgt er

voor dat je met

slechts een

bandeling inlogt in

bet verschillende

databases

Op grand van art 12 tweede lid Regaling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 RAB 2011 is voor

B T een selectielijst vastgesteld zie ookart 5 van deArchiefwet 1995

Binnen het IV landschap wordt alleen gebruik gemaakt van de beheerde archiefvoorziening en de

data govemance procedures In de analyseomgeving In TVS moet nog gereallseerd worden om

gegevens te schonen na einde bewaartermijn Uitgaande van 12 jaar na beeindiging van de toeslag
moet dlt gereallseerd worden voor 2024

Voor de Individuele klantbehandeling door behandelaren waarblj gegevens worden bewaard op de

Q schijf of in e mail mappen is nog geen schoningsproces ingericht

Het archlef beherend onderdeel draagt zorg voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking

komende archlefwaardige informatleobjecten na het venstrijken van In de selectielijst daarvoor

vestgestelde termijn Bij fysleke informatleobjecten gebeurt dit door Doc DIrect zie art 16 eenste

lid RAB 2011 Bij digitale informatleobjecten gebeurt dit vanuit de Toeslagen Archiefvoorziening

TAV Van de te vemletigen archlefwaardige Informatleobjecten wordt een verklaring van

vernietiging opgesteld Deze wordt ondertekend door de plaatsvervangend directeur B CFD unit

Documenthuishouding zie art 16 tweede lid RAB 2011

In de selectielijst Toeslagen vastgesteld en gepubllceerd in Stct 2015 31399 Is voor de

verwerking Behandelen Fraudesignalen waarblj op basis van fraudesignalen onderzoek wordt

gedaan en kan leiden tot aanpassing van het recht hoogte van de toeslag een boete of overdracht

van de zaak aan de FIOD de vemietigingstermijn bepaald op 12 jaar na het beeindigen van de

toeslag Dit betekent dat alle producten in en output na het venstrijken van die termijn moeten

worden vernietigd

Voor het verzamelen analyseren en veredelen van gegevens en deze omzetten in relevante

handhavingsinformatie het Intelligenceproces het nemen van besluiten over het te klezen

handhavingsinstrumentarium en het voeren van productieregie geldt een bewaartermijn van 7 jaar

na vervallen Voor de fraudesignalen gaat het hler om werkbundels handhavingsplannen

intelllgenceopdrachten weegregels monitoring en contra informatie die worden gebralkt bij de

behandeling
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B Beoordeling rechtmatigheid
gegevensverwerkingen

Beoordeel aan de hand van de feiten zoals vastgesteld In onderdeel A of de voorgenomen

gegevensverwerkingen rechtmatlg zljn Het gaat hier om de beoordeling van de jurldische

rechtsgrond noodzaak en doelbinding van de gegevensverwerkingen Beoordeel tevens de wijze

waarop invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen Voor dit onderdeel van de PIA

is in het bijzonder jurldische expertise nodig

11

Rechtsgrond

Bepaal op welke reditsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd

Alqemene persoonsqeqevens

De rechtsgrond Is gebaseerd op artikel 6 eenste lid onderdeel e AVG de verwerking is

noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader

van de uitoefening van het openbaar gezag dataan de verwerkingsverantwoordelijke is

opgedragen In artikel 11 tweede lid van de Awir Is Immens bepaald dat de B T het

organisatledeel van de rijksbelastingdienst Is dat is belast met het toekennen uitbetalen en

terugvorderen van de tegemoetkomingen In artikel 1 3 eerste lid van de Wet kinderopvang
artikel la tweede lid van de Wet op de huurtoeslag artikel 5 eerste lid van de Wet op het

kindgebonden budget en artikel 5 eerste lid van de Wet op de zorgtoeslag Is dit nog eens

expllclet herhaald ten aanzien van de verschillende toeslagen

12

Bijzondere persoonsgegevens

Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt beoordeel of

een van de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is Bij

verwerking van een wettelijk identificatienummer beoordeel of dat is toegestaan

Wetteliik identiFicatienummer

B T verwerkt het Burgerservicenummer [BSN als wettelijk identificatienummer op grond van artikel

10 van de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer Overheidsorganen kunnen hij het

verwerken van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van hun taak gebrulk maken van

het Burgerservicenummer met inachtneming van hetgeen bij of krachtens dit hoofdstuk is

bepaald

Het BSN wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met de in hoofdstuk 5 genoemde instances en

organisaties

Zo dient op grond van artikel lb eerste lid Uitvoeringsregeling Awir de informatle door

bovenstaande organisaties te worden verstrekt onder vermelding van het BSN van degene op wie

de gegevens betrekking hebben Op grond van artikel lb tweede lid Uitvoeringsregeling Awir

mogen KOO s het BSN gebruiken en opvragen bij ouders
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Na binnenkomst van de gegevens gebruikt B T het BSN als Identificatiemiddel bij de uitvoering

van zijn wettelljke taakals genoemd In artikel 11 tweede lid Awir

Blizondere persoonsqeaevens

De rechtsgrond Is gebaseerd op artikel 9 tweede lid onderdeel g AVG de verwerking is

noodzaketijk om redenen van zwaarwegend atgemeen betang op grand van Unierecht of

lidstatelijk recht De gegevensverwerkingen In het proces behandelen fraude signalen beogen

misbruik en oneigenlijk gebruik van de inkomensafhankelijke regelingen te voorkomen en aan te

pakken en daarmee een bljdrage te leveren aan een julste en rechtmatige besteding van

overheidsgelden algemene middelen

Een tweede rechtsgrond kan worden gebaseerd op artikel 9 tweede lid onderdeel b van de

AVG de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verptichtingen en de

uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het

gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids en socialebeschermingsrecht voor zover

\zulks is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht De verschlllende toeslagen beogen voor

verschillende kostenposten wonen kinderopvang kinderen en zorg Inkomensondersteuning te

bieden als de draagkracht niet voldoende toereikend is om die kosten volledig zelf te dragen Er

is met andere woorden sprake van sociale zekerheid

Istrafrechteliike pensoonsqeqevens

De rechtsgrond is gebaseerd op eenste lid onderdeel e AVG in combinatie met artikel 10 AVG

Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee

verband houdende veiligheidsmaatregelen mogen op grand van artikel 6 lid 1 alleen worden

verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke

of lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de

betrokkenen bieden Omvattende registers van strafrechtelijke veroordelingen mogen alleen

worden bijgehouden onder toezicht van de overheid

13

Doelbinding

Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk
verzameld beoordeel of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor

de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld

De kemtaak van B T is het rechtmatig juist en tijdig toekennen van de toeslag en Burgers

verstrekken hun gegevens voor het aanvragen of aanpassen c q stopzetten van een toeslag
De In hoofdstuk 5 genoemde instantles en organisaties verstrekken gegevens voor het kunnen

toetsen van de door de burgers verstrekte gegevens contra informatie De oorspronkelijk
verzamelde gegevens worden verwerkt voordit hoofddoel De verwerking Fraudesignalen

afhandelen Is in overeenstemming met dit doel en Is direct gekoppeld daaraan

De Belastingdienst beoogt met handhaving het gedrag van burgers en bedrijven zodanig te

beTnvIoeden dat zij structureel flscale regels naleven compliance Dit moet zorgen voor de

borging van de contInuTteit van belastingopbrengsten en de rechtmatige betaling van toeslagen
De Belastingdienst handelt bij het handhaven binnen de juridische kaders van de wet

en conform de beginselen van behoorlljk bestuur

Bij het verwerken van Behandelen Fraudesignalen worden de noodzakelljke gegevens verwerkt
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die nodig zijn bij het vaststellen van het recht op een toes lag Het begint met een bericht dat er

mogelljk onrechtmatigheid in het spel is Deze berichten hebben betrekking op een lopende of

definitleve toeslag Als het niet bestemd is voor B T wordt dat doorgestuurd naar de julste

overheidsinstantie of geen actie op ondernomen indien er geen relevantle is Alle verwerkte

gegevens zoals te zien in hoofdstuk 2 en 4 binnen deze verwerking worden gebruikt om te

toetsen of een toeslag rechtmatig julst en tijdig wordt beschikt

14

Noodzaak en evenredigheid

Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het

verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden Ga hierbij in ieder geval in op

proportionaliteit en subsidiariteit

a Proportionaliteit staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming
van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de

verwerkingsdoeleinden

b Subsidiariteit kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere

voor de betrokkene minder nadelige wijze worden verwezenlijkt

Proportionaliteit
Om aanspraakte kunnen maken op
een toeslag moet de aanvrager

gegevens leveren over hemzelf zijn

toeslagpartner en of medebewoner

B T legt deze gegevens en de

gegevens die zijn genoemd in

hoofdstuk 2 vast omdat die nodig zijn
voor het uitvoeren van de publieke
taak B T beschikt noodzakelijkerwijs
over veel gegevens deze gegevens
worden beveillgd Daarnaast hebben

de medewerkens van B T een

geheimhoudingverplichting Het

vastleggen van eerder genoemde
gegevens is daardoor geen

disproportionele inbreuk op de

persoonlijke levenssfeer

Hierdoor wordt voldaan aan de

beginselen van proportionaliteit

Subsidiariteit

Zonder het vastleggen van deze

gegevens kan B T niet

beoordelen en vaststellen of

iemand in aanmerking komt voor

een toeslag Het is niet mogelijk
deze beoordeling en vaststelling
op een andere manierte doen

Een altematief is om mensen

stelselmatig te bevragen
gegevens aan te leveren

□it zou regelmatig herhaald

moeten worden om gegevens
actueel te houden Dit is

ingrijpender voor burgers en

door de omvangrijke populatie
toeslaggerechtigden niet

werkbaar voor B T

Burgers geven niet altijd een

juiste voonstelling van de

daadwerkelljke situatie hierdoor

is het noodzakelijk deze gegevens

bij andere instances en

organisaties uit te vragen
De B T voldoet daardoor aan de

beginselen van subsidiariteit

Gegevens

Alle gegevens

uit hoofdstuk

2
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15

Rechten van de betrokkene

Geef aan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van betrokkenen Indien de

rechten van de betrokkene worden beperkt^ bepaal op grond van welke wettelijke

uitzonderingen dat is toegestaan

Betrokkenen zijn de natuurlljke personen wsarvan de pensoonsgegevens worden verwerkt Dit zijn

de aanvragers van de toeslag[en de eventuele toeslagpartner en de eventuele overige leden van

het toeslaghuishouden

De rechten van betrokkenen worden goed gewaarborgd Zo kent B T een gehelmhoudingsplicht
Artikel 2 5 Algemene wet bestuunsrecht Daarnaast worden betrokkenen middels onze

privacyverklaring op het internet geTnformeerd over de wijze waarop de Belastingdienst uitvoering

geeft aan de AVG zle hlervoor

https www belastinadienst nl wDs wcm connect bldcontentnl niet in enig menu prive Drivacvl

Zo kunnen betrokkenen hier iezen dat zij op grond van de AVG bepaaide rechten hebben en op

welke wijze zij hlervan gebruik kunnen maken Zij kunnen B T vragen om

a Inzage in de hem haar betreffende pensoonsgegevens en een toelichting daarop artikel 15

AVG

b Rectificatie van de hem haar betreffende onjuiste gegevens artikel 16 AVG

c Onder voorwaarden verwijdering van gegevens artikel 17 AVG

Deze privacyverklaring zelf is juridisch van opzet onduidelijk en minder goed leesbaar voor de

gemiddelde burger De AVG stelt eisen aan een privacyverklaring Dit is bijvoorbeeld ook terug te

Iezen op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens Zo moet het niet te lang zijn en leesbaar zijn

voor een gemiddeld pensoon Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door getrapt informatie te

doseren waarop de burger kan doorklikken wanneer er meer Informatie gewenst is duidelijk en

beknopt te zijn in wat we doen en bijvoorbeeld te werken met pictogrammen video pop ups of

plaatjes

Betrokkenen kunnen overigens ook hun gegevens inzien via Mijn toeslagen Elke wijziging die wordt

opgevoerd voor de toekenning van de toes lag is hier zichtbaar Ook staan hier alle gegevens

waarop de toeslag is gebaseerd Verzoeken van betrokkenen op grond van de AVG komen centraa

binnen bij B CAP waarbij generieke inzageverzoeken centraal worden afgehandeld met een

algemene brief Specifieke inzageverzoeken en verwijderings en correctieverzoeken worden

doorgezet naar B T De reactie hierop is een voor bezwaar vatbaar besluit artikel 34

Uitvoeringswet AVG Op mijn toeslagen staat niet of wij de zaak in behandeling hebben binnen de

verwerking Fraudesignalen behandelen Dit is altijd specifieke informatie waarover de burger niet

kan beschikken Het besluit wordt met ondersteuning van team Klacht genomen door

onder gemandateerde medewerkers van team Vaktechniek waarbij ook wordt beoordeeld of er

beperkingen gelden op grond van artikel 23 van de AVG en artikel 41 van de uitvoeringswet AVG

Per definitie wordt een verzoek gehonoreerd tenzij na een individuele belangenafweging blijkt dat

ersprake is van grote toezichtsbelangen Deze belangen kunnen bijvoorbeeld blijken uit de

actualiteit van de aanwijzingen de emst van mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van

toeslagen de herkomst van het signaal bijvoorbeeld signalen van OM politie andere

toezichthoudeirs Ook zouden deze beperkingen bijvoorbeeld kunnen gelden indien een verzoek een

lopend onderzoek zou kunnen verstoren of dat de vrijheden en rechten van andere betrokkenen in

het geding kunnen komen bijvoorbeeld als de identiteit van een aangever melder van een signaal

direct indirect bekend kan worden Per verzoek wordt er gekeken of er een beperking geldt of
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zou moeten gelden Indian er een beperking geldt dan wordt hat varzoak voorzian van aan

onderbouwlng teruggekoppeld aan da betrokkene

C Beschrijving en beoordeling risico s

voor de betrokkenen

Beschrijf an beoondeel de risico s van da voorgenoman gegavensverwerklngen voor de rechten en

vrijheden van de betrokkenen Houd hierblj rekening met de aard omvang context en doelen van

de gegevensverwerking zoals in onderdeel A en B zijn beschreven en beoordeeld Het gaat hierbij

overigens niet om de risico s van de verwerkingsverantwoordelljke zelf

16

Risico s

Beschrijf en beoordeel de risico s van de gegevensverwerldngen voor de rechten en

vrijheden van betrokkenen Ga hierbij in ieder geval in op

a welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten

en vrijheden van de betrokkenen

b de oorsprong van deze gevolgen

c de waarschijnlijkheid kans dat deze gevolgen zullen intreden

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

Bij de beschrijving van de risico s wordt bij proces de volgende opbouw gebmikti
A Algemeen^
B Registratle

C Onderzoek rechtmatigheld

D Opzetbepaling

E Individueel sanctioneren

Kans“

1 5

RisicoNr Oorsprong Impact Proces

Als gevolg van het fait dat een

medewerker In een systeem meer

informatie kan raadplegen dan

noodzakelijk is voor de taak en

werkzaamheden bestaat het risico

dat er onterecht meer informatie

van de burger wordt ingezlen

verwerkt en opgeslagen

Als gevolg van het feit dat

autorisaties niet adequaat worden

beheerd kan door o a doorstroom

van medewerkens het risico

ontstaan dat er medewerkers zijn

die mogelljk toegang hebben tot

informatie die zij niet [meer nodig

Inadequaat

autorisatie

beheer

Mogelijk meer informatie

ingezien gebruikt of

opgeslagen dan nodig is

1 3 A

Teveel

informatie

zichtbaar in

systemen

Inadequaat
autorisatie

beheer

Mogelijk meer informatie

ingezien gebruikt of

opgeslagen dan nodig is

2 3 A

De Informatie blljft
ondanks verkeerde

toewijzlng autorisatie bij
medewerkens van B T

deze medewerkens zijn

^ Onder algemeen de risico s geschaard die betrekking hebben op elk proces binnen het cluster

fraude in deze verwerking
Kans op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 een lage kans is en 5 een hoge kans
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gebonden aan dezelfde

verpllchtingen m b t

0 3 Integritelt als bij het

cluster Fraude De

impact is hierdoor niet zo

heel groot

hebben om hun werkte kunnen

doen

Mogelijk datalek

Mogelijk vertraging in

het beschikkingsproces

voor de burger

Als gevolg van het feit dat er voor

de toezichttool en de toezichtlijst

[TVS twee verschillende

autorisaties zijn bestaat de kans

dat deze afzonderlijk worden

venstrekt met als gevolg dat dit

proces niet synchroon verloopt

Als gevolg van meerdere

reglstratles in verschillende

systemen bestaat het risico dat bij
de opschoning van een systeem de

informatie nog wel blijft bestaan in

de andere systemen Er bestaan

nog geen [duidelijke afspraken ten

aanzien van het opschonen van

systemen en de bewaartermijnen

Inadequaat
autorisatie

beheer

3 2 A

Geen heldere 5

afspraken en

geen toezicht

er op

Overmatige verwerking

van het BSN en

gegevens van de burger

4 A

Niet relevante berichten

met informatie van

burgers blijven onterecht

in de postbus of de

Q schIjf staan

Inadequate

document

management

systeem

Samenhang en synchronisatie van

systemen is niet optimaal Eigenlijk
wil je maar 1 bron hebben en niet

meerdere

Mogelijk stigmatisering

Mogelijk ongelijke

behandeling van

soortgelijke zaken

Mogelijke schending van

de bewaartermijnen

Mogelijke stigmatiseringAls gevolg van het feit dat een

burger wordt geregistreerd In

[fraude registratie systemen met

BSN naam geboortedatum en

ad res gegevens en daarin blijft

staan bestaat de kans op

vooringenomenheid bij

medewerkers

Als gevolg van het feit dat de

behandelaar verplicht de keuze

moet maken in FSVtussen dader

mededader slachtoffer of

onbekend om de afhandeling te

kunnen voltooien en de informatie

in FSV ook voor andere

dienstonderdelen zichtbaar is

bestaat de kans dat er voortijdig

en of onterecht een burger wordt

aangemerkt als fraudeur zowel bij

_B T els bij andere

Te breed

geautoriseerd

5 3 A

Mogelijke labeling

Overmatige verwerking

van het BSN van de

burger

Inadequaat

autorisatie

beheer

Mogelijk datalek6 2 B C D

Mogelijk stigmatisering

Beheer FSV

ligt niet bij

We hebben niet goed

inzichtelijk hoe FSV

gebruikt wordt omdat dit

ook buiten B T gebruikt
wordt

B T

Functionaliteit

systeem

Omdat je een BSN

postcode of andere
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dienstonderdelen B T heeft geen

invioed overwelke gegevens in FSV

binnen de andere directies worden

gedeeld
^ ^

specifleke persoons

gegevens nodig hebt om

bij de gegevens te

komen is het risico laag

Als gevolg van het felt dat er niet

gelogd wordt op het gebruik van

FSV is het niet inzichtelijk wie wat

en wanneer heeft gemuteerd met

als gevolg dat er een risico ontstaat

dat er onterecht wijzigingen

worden aangebracht

Beheer FSV

ligt niet bij

Foutieve informatie over

burger kan worden

verwerkt

7 3 A

B T

Inadequaat

autorisatie

beheer

Mogelijk stigmatisering

Als gevolg van het felt dat er

binnen B T geen document

management systeem is bestaat

de kans dat er naar alternatieve

[handmatige manieren wordt

gezocht om de informatie op te

slaan en bestaat er de kans dat

informatie te lang blljft bewaard en

er geen [tijdig toezicht op wordt

gehouden Denkhierbij ook aan

opgeslagen berichten in de postbus
en e mail berichten bij de

medewerker

Inadequate

systeem

voorziening

Dossiers blijven te lang
staan

8 4 A

Informatie kan bij

datalek naar bulten

komen

Informatie kan onterecht

worden meegenomen of

ingezien worden

Bij het archiveren van de

informatie moeten de

richtlijnen over hoe om

te gaan met

persoonsgegevens zoals

die voor de

Belastingdienst geldt In

acht worden genomen ^^

Informatie van burger
kan mogelijk onterecht

niet worden

meegenomen in de

beoordeling

Als gevolg van het felt dat er geen

kwaliteitscontrole is op

dosslervorming en registratie

bestaat de aannemelijke kans dat

het dossier niet compleet of dat er

teveel informatie instaat

Inadequate
controle

kennis en

instructles

9 4 A

Kan lijken alsof burger

niet heeft gereageerd

terwiji er wel telefonisch

contact is geweest

waardoor er een

beoordeling genomen

kan worden op

onvolledige informatie

Als gevolg van het felt dat er geen

adequate dosslervorming met

afspraken en geen document

management systeem Is bestaat

de kans dat het dossier niet

compleet is of dat er teveel

informatie instaat En dat

informatie van een aantal jaar

terug lastig of niet volledig

teruggevonden kan worden

Inzage in dossier wordt

bemoeilijk door het

Risico is niet hoog tenzij we FSV weergaan gebruiken maar de impact voor de burger kan hoog
zijn Er moet dan ook gekeken worden of we FSV as Is wlllen gaan gebruiken

https intranet belastingdienst nl goed om te weten verantwoord omgaan met gegevens 2
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waardoor er sen beoordellng

genomen kan worden op

onvolledige informatie

ontbreken van stukker

Als gevolg van het feit dat er niet

altijd een [kwalitatieve notitie

wordt aangemaakt na telefonisch

klantcontact bestaat de kans dat

afspraken met burgers en

Informatie verstrekt aan de burger

niet worden geregistreerd en

kunnen dan niet meegewogen In de

besllssing

Inadequate
controle

kennis en

instructies

Informatie van burger
kan mogelljk onterecht

niet worden

meegenomen in de

beoordellng

10 3 A

Kan lijken alsof burger
niet heeft gereageerd

terwiji er wel telefonisch

contact is geweest

Er kan soms teveel te

weinig of onjuiste

informatie in staan

Mogelljk foutleve

besllssing

Mogelijk labeling

Mogelljk stigmatisering
_

Burger kan onterecht

wel nlet worden

geregistreerd en

onderzocht worden

Als gevolg van het feit dat de

binnen gekomen berichten binnen

de Fraude postbus worden

beoordeeld op relevantle en er

geen vier ogen principe is bestaat

de kans dat een bericht

venschillend wordt afgewogen en

beoordeeld dan volgens gemaakte

afspraken

Als gevolg van het felt dat

medewerkers via de persoonlljke
mail gegevens van een burger

ontvangen en opslaan op de

persoonlljke N schijf bestaat het

risico dat deze informatie niet

verwijderd na verlopen van de

bewaartermijn

11 Geen

Instmctie en

vier ogen

principe

ingericht

4 B

Mogelijk ongelijke

behandeling van

soortgelijke zaken

Inadequate

document

management

systeem

Mogelijk niet volledige

beoordellng mogelijk
door ontbreken stukken

12 3 A

Inzage in dossier wordt

bemoeilijk door het

ontbreken van stukker

Geen heldere

afspraken en

geen toezicht

er op
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Ministerie van Financien Belastingdienst Toeslagen

D Beschrijving voorgenomen

maatregelen

In onderdeel D wordt bezien welke maatregelen kunnen worden getroffen om de In onderdeel C

erkende rlslco s te voorkomen of te vermlnderen Welke maatregelen in redelijkheld worden

getroffen is een belangenafweging van de wetgever of verwerkingsverantwoordelijke Voor dit

onderdeel van de PIA is als het gaat om beveiligingsmaatregelen expertise over

Informatlebevelllging belangrijk

17

Maatregelen

Beoordeel welke technische organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid

kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven risico s te voorkomen of te

verminderen Beschrijf welke maatregel welk risico aanpakt en wat het restrisico is na

het uitvoeren van de maatregel Indien de maatregel het risico niet volledig afdekt

motiveer waarom het restrisico acceptabel is

Nr Risico Maatregelen Realisatie

nummer

1 2 3 Een overzicht maken van alle systemen die binnen

autorisatieprofielen vallen En de extra autorlsatles

1

□

Elke 3 maanden controleren de teamleidens het overzicht

van geautorlseerde medewerkers

2 1 2 3

□
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Ministerie van Financien Belastingdienst Toeslagen

T Onderzoek doen naar de proflelen en wat er nodig Is voor

de uitvoering voor het werk

FSV Comp a rtl mentaring in een systeem Het plaatsen van

schotten tussen de verschillende Belastingdlenst
onderdelen Zodat de gegevens van B T alleen voor B T

zichtbaar zijn en niet de andere belastingdienstonderdelen

Logging wie heeft wat wanneer gewijzigd En dat

opmerkingenveld niet ovenschrijfbaar is

FSV termen gebruiken rechtmatige aanvraag

vermoedelijk opzet vermoedelijk grove schuld slachtoffer

geen slachtoffer onbekend

Document management systeem voor heel B T met

compartimenterlng per autorisatie afdeling

Fraude postbus 4 ogen principe toepassen instructies

ontwikkelen Periodiek steekproefsgewijze controle van

berichten die als niet relevant zijn bestempeld en visa

versa

Rouleren van de medewerkers van het Meldpunt om

tunnelvisie te voorkomen Daamaast het creeren van een

leercirkel waarbinnen periodiek niet relevante berichten

nadat deze eenst als relevant bestempeld zijn en visa versa

worden besproken

Inrichten van de uitvoering van de [gewenste

bewaartermijnen Bijvoorbeeld 2 maanden bij wel relevante

berichten en 6 maanden bij niet relevante berichten

RIchtlijnen formuleren hoe dossier opgebouwd dient te

worden en de aanspreekpunten BFC’er controleert dit

a d h v opgestelde richtlijnen van de controle die

uitgevoerd dient te worden

Recht op vergetelheld Mogelljkheld in nieuw registratie

voorziening om burger te verwijderen uit de registratie

voorziening wanneer er geen sprake is van

onrechtmatigheid Daamaast ook de autorlsatles beperken
dat alleen de mensen die het moeten inzien er bij kunnen

Of een archiveringsfunctie Beperkt inzichtelijk

1 2 3 4 Periodieke audit toepassen waarbij een aantal dossiers

5 6 7 8 steekproefsgewijs worden gecontroleerd op het gebruik van

9 10 11 Instructies Dit dient te gebeuren door een nog nader te

bepalen controle groep

3 1 2 3

□

4 6 7

□

5 6

□

6 4 5 8 9

10 12 □

7 11

□

8 11

□

9 4 11

□

10 8 9 10

11 12 □

11 5

□

12

□

12
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ffaginaHoofdstuk
paragraaf

Effecten van

registratie

Groot punt van feitelijke aard Toelichting waarom dit punt aangepast moet worden Directie

in het rapport

1 4 Dit moet zijn 1x1 Daarbij geldt niet dat deze 1 op 1 geen betalingsregeling kregen Inhet stuk wordt nu geimpliceerd dat registratie in FSV ieidt Toesiagen
tot het niet krijgen van een betaiingsregeiing Dit is niet

correct Het feit dat er een bestuuriijke boete danwei

strafrechteiijke vervoiging heeft piaatsgevonden Ieidt tot het

niet krijgen van een betaiingsregeiing Registratie hiervan

vindt o a piaats in FSV

5 BBocesplaat Q schijf ontbreekt Hetvastleggen van het onderzoeksdossierop de Q schi jfis
een AVG kwetsbaarheid risico Beiangrijkom dit op te nemen

Toesiagen

6 49 De zin automatische beschikkingen en dus uitbetaiingen warden stopgezet Hierinwordt geimpiiceerd dat het op een uitsluitiij st staan

zorgt voor het stoppen van uitbetaiingen Dit is niet waar Dit

zorgt ervoor dat wijzigingen niet automatisch doorgevoerd
worden Lopende toesiagen biijven uitbetaaid worden

ToesiagenEffecten

financiele

uitwerking

7 49 Toevoegen na lxl iijsten voor LIC Deze iijsten werden maandeiijks geieverd Hierbij werd een check Beiangrijketoevoeging Het verhaal zoais het er nu staat

gedaan of de burgers op de 1x1 iijst daadwerkeiijk een boete of strafrechteiijke vervoiging hadden

gekregen Zo werden vinkjes die per abuis zijn toegevoegd eruit gefiiterd

ToesiagenOnder1x1

verhaal bij
gevolg

impliceert dat wij de Ixllijsten uit FSV direct stuurden naar

het LIC om te beoordeien Wij controieerden deze iijsten
echter op burgers die daadwerkeiijk een boete of

strafrechteiijke vervoiging hebben gekregen Om zo te

voorkomen dat onterechte Ixl vinkjes werden meegestuurd

8 BfiFecten rij 2 Beiangrijk Justisbibobvraagt op BSN niveau uit of e en ToesiagenHier staat dat deze informatie 1x1 gedeeid wordt met JustisBibob Dit is niet het gevai Justisdoet soms

bij ons de uitvraag of wij bij een burger een verzuim of vergrijpboete hebben opgeiegd Hierop geven wij brugereen verzuim of vergrijpboete heeft gehad Dit

koppelen we ook rechtstreeks terug Dit is dus niet actief

deien Daarnaast is dit een beiangrijk stuk want justisbibob
beoordeeit de integriteit van een burger Dit wordt gedeeid
met o a gemeenten Hier vroeg de stasook expiiciet naar

iaatst

antwoord Hier is FSV niet voor nodig Wei wordt deze incidenteei geraadpieegd Daarnaast iijkt deze piek
voor de toeiichting Justisbibobeen oniogische

9 S3B 3 1 Ditimpiiceert causaliteit waar dat niet het gevai i s ToesiagenEen vinkje achter farudeof ddelxl aanvinkoptiestaat niet in verband met de uitsiuitiijst Een vinkje
betekent niet automatisch op de uitsiuitiijst of toezichtiijst te staan Een overiap is wei mogeiijk omdat

wanneer vastgesteid wordt dat er sprake is van Opzet of Grove schuld en de burger op de toezichiijst
komt en het vinkje wordt aangezet In sommige gevaiien wordt de burger ook op de uitsiuitiijst gezet ais

daar aaniedingvoor is Het is geen causaai verhaai maar correlatief simuitaan

10 S 8 3 1 Wederom De uitsiuitiijst Stopt geen toegekende beschikkingen Toeiichting Door een BSN op de

uitsiuitiijst te zetten wordt de wijziging van de burger wei in TVS verwerkt en komt er een actueie

berekening kiaar te staan maar deze zai niet beschikt worden Bij een reeds iopende toesiag wordt

hiermee niet gewijzigd ook niet in de uitbetaiing Dit gebeurt pas nadat dit gecontroieerd is door een

medewerker

Zie vorige opmerking Toesiagen

11 092 2 2 Uitsluiting burgerportaal moet een eigen kopje krijgen De toeiichting blijft hetzelfde ais destijds gemaild Uitslutiingburgerportaal in het verleden zijn enke le

tientallen burgresuitgesloten van het benaderen van het

burgerportaal Inmiddels is dat niet meer het gevai maar wij
wilden deze graag wei toegevoegd zien vanuit het oog op

transparantie

Toesiagen

0
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Indiener Projectbureau

Afgestemd met KPMG

O Procesvo _r r\r\ir^z

r ^

Hoofdstuk 3 15 min

5 min

FSV

1 1 Korte presentatie over FSV van de bevindingen en aanpassingen in de nieuwe versie van het

conceptrapport inclusief een toelichting op de bevindingen van KPMG n a v inzage in FSV

1 2 Vragen van de Stuurgroep aan KPMG in reactie op de bevindingen en aanpassingen van KPMG

1

10 min

Q Overige risicoselectie processen FSVachtigen
2 1 Korte presentatie over overige risicoselectie processen FSV achtige van de bevindingen en

aanpassingen in de nieuwe versie van het conceptrapport
2 2 Vragen van de Stuurgroep aan KPMG in reactie op de bevindingen en aanpassingen van KPMG

Hoofdstuk 4 15 min

5 min

10 min

Q Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude

3 1 Vragen van de Stuurgroep aan KPMG in reactie op de bevindingen en aanpassingen van KPMG

over de waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude

Hoofdstuk 5 5 min

5 min

2
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r
Indiener KPMG

m

©Ter inforri3tip I 2^ trapport
n

Zf

FSV Overige risicoselectieprocessen Waarborgen en toekomstig gebmik

Onderzoek de precieze werking en gebruik van FSV

door de diverse dienstonderdelen van de Belasting
dienst Het effect van de precieze werkwijze met FSV

voor burgers en bedrijven is hiervan een onderdeel

Onderzoek het bestaan van met FSV vergelijkbare

applicaties en toezichtsprocessen bij de Belasting
dienst

Onderzoek onder welke condities FSV en eventueel

vergeiijkbare systemen weer kunnen worden ingezet
welke acties er nodig zijn voor deze systemen en de

bredere fraudebestrijding bij de Belastingdienst en hoe

eventuele aiternatieven eruit kunnen zien

Aanwezige waarborgen

Sterke afhankeiijkheid van professioneie oordeeis

vorming weinig structureie waarborgen

Waarborgen AVG BIO naieving waren ontoereikend

Accurate toewijzing van autorisaties can do en iogging
van gebruik did do ontbraken waardoor mutatie en

exportrechten zijn mogeiijk onrechtmatig gebruikt

Nog te nemen acties

Systematische anaiyse op subjectieve risicosignaien en

seiectie o a met tooiing in aanvuiling op reeds

onderhanden veegactie
Aiiereerst AVG en BIO proof maken van applicaties

Condities toekomstig gebruik

Uitwerking fraudeaanpak in governance uniforme

toetsbare processen en Privacy Security by Design

Analyseren risicomodellen en overige selectiesystemen
processen ter validatie van geschiktheid voor

middel werkstroom en voor identificatie en verwijdering
van eventueel aanwezige selectiebias

BD brede applicatie s inrichten met gedegen
waarborgen waaronder inregelen stringente IT

beheersmaatregelen o a autorisaties gegevens
controles logging archivering schoning e d

Toevoegen procesmonitoring in risicoselectieprocessen

Voor zover ons is gebleken zijn burgers en bedrijven met

een FSV registratie niet direct en systematised

onderworpen aan verscherpt toezicht en of aanvullende

controles Dit geldt voor alle onderzochte directies MKB

P T

Wei konden bepaalde subpopulaties in FSV directe

financiele consequenties ervaren als bij hen in FSV

fraude of 1x1 was aangegeven T

Bij opvolging van FSV risicosignalen vend eerst een

rechtmatigheidstoets plaats alvorens er opzet grove

schuld kon worden geindiceerd Fliervan is in de praktijk

afgeweken T

Bij ca 2 000 signalen is de nationaliteit in het FSV

tekstveld opgenomen daarvoor kunnen wij geen

wettelijke grondslag identificeren

Er werd niet altijd voldaan aan 4 v d 7 kernprincipes van

de AVG en daarmee werd niet altijd in lijn met de AVG

gehandeld dit geldt evenzo voor het voldoen aan de

Archiefwet en BIO BIR

FSV gebruik verschilde per directie derhalve kon niet

worden volstaan met GEB op applicatieniveau

Gedefinieerde toezichtsprocessen o b v risicosignaien
werden niet eenduidig gevolgd ook ontbraken veelal

terugkoppelmechanismen t a v afgedane signalen

processen op papier vs werkelijkheid discrepantie

opzet bestaan werking

Fluidige vastlegging van processen systeem en

gegevenslandschap is onvoldoende helder om een

eenduidige lijst met risicoselectieprocessen samen te

stellen

Aan de hand van ons selectiekader is een beperkt aantal

risicoselectieprocessen geldentificeerd die geclassificeerd

zijn als FSV achtig risicoselectieproces Wij hebben

geen toepassingen gevonden die vergelijkbaar zijn met

FSV noch processen die in het geheel een sterke

gelijkenis vertonen Wei zijn risicomodellen en

selectiemodules niet dusdanig getraind dat geen
selectiebias kan ontstaan

Tevens ontbreekt bij Toeslagen structureel proces voor

kwaliteitsmeting achteraf en zijn soms bij groepen

tegelijk waarschuwingen in klantbeeld of FSV

opgenomen

Niet overal wettelijke grondslag voor rechtmatige

verwerking in lijn met bevindingen inzake FSV

Gebruik vrije tekstvelden voor subjectieve risico-

signaien te riskant

DFSiA heeft verdere borging van risicomodellen en

schoning van kopieen downloads e d in gang gezet

Vereiste inhaaislag t a v diverse ontbrekende GEB s en

hieruit voortvloeiende beheersingsmaatregelen te laat in

gang gezet voor volledige naleving van AVG en

Archiefwet

3
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^Ter informatie Verwerkinaen Duntsu Stuuraroeo

Hoe verwerktUit actie en besluitenlijst
O Managementsamenvatting uitbreiden met o a fiscals Managementsamenvatting is gevoegd bij de conceptrapportage d d 23 juni jl

handeling Samenvatting wordt volgende week

besproken in de Stuurgroep 25 juni 2020

O Explicieter opschrijven wanneer er wel geen

feitelijke effecten zijn

O Nader inzoomen op totstandkoming van de vinkjes Dit houdt verband met de aanvullendaverkzaamheden die zijn verricht m b t inzage in FSV Uiteindelijk is

fraude en 1x1 in FSV zodat er een volledig beeld door de Belastingdienst een query gedraaid op verzoek van KPMG om inzage te verkrijgen De resultaten zijn
ontstaat hoe dit in elkaar steekt

De effecten zijn concreter verwoord Kparagraaf 3 7 en de managementsamenvatting d d 23 juni jl

deze week beschikbaar gekomen en deels geanalyseerd maar nog niet in de conceptrapportage d d 23 juni
opgenomen Zie daarnaast de aanpassingen iiparagraaf Toeslagen 3 3

O Relatie Opzet Grove Schuld en FSV nadrukkelijker in Paragraaf 3 6 overCAP is toegevoegd en daarnaast is paragraaf 3 3 over Toeslagen aangescherpt waarmee c

relatie OGS met FSV beter zichtbaar zou moeten zijn Zie ook voorgaande opmerkirl^e GEB inzake OGS is

niet explicietin onze concept rapportageopgenomen aangezien deze sterke overlap heeft met de opgenomen

tekst

beeld brengen in het rapport

® Duidelijke onderscheid aanbrengen tussen FSV en

lopende dossiers

©Nader inzoomen op mogelijke registratie 2e

nationaliteit in FSV enevt gebruik van deze

gegevens voor risicoselectie

In de rapportageis een duidelijker onderscheid gemaakt tussen het gebruik van FSV in het verleden en het

huidige gebruik van andere processen applicaties Daartoe zijn onder mede rapportagedelen voor FSV

omgezet naar verleden tijd

Op een aantal specifieke punten in het conceptrapport is dit verwerkt

Daarnaast houdt dit verband met de aanvullende erkzaamheden die zijn verricht m b t inzage in FSV

Uiteindelijk is door de Belastingdienst een query gedraaid op verzoek van KPMG om inzage te verkrijgen De

resultaten zijn deze week beschikbaar gekomen en deels geanalyseerd Dit deel is in de conceptrapportage d

23 juni jl zie 3 8 2 4 opgenomen evt resterende weerslag en nadere FS^uery volgen nog

Is verwerkt in de samenvatting en in hoofdstuk 3 7©Opnemen effecten onjuiste signalen en wat is het

effect indien deze niet zijn verwijderd uit FSV

© Aandacht voor delen FSV signalen met derden Is voor zover mogelijk betrokken in onze conceptrapportage met de opmerking dat gekigging van

buiten de eigen organisatie effecten voor burger verstrekkingen of export werd vastgelegd in FSV

en maatschappij

© Aanbevelingen export applicaties toevoegen

©Waarborgen opmerkingen aanvullend valideren op Is verwerkt in hoofdstuk 3 8

wettelijke grondslagen Verzoek aan KPMG om aan

te geven wat state ofthe art is m b t waarborgen

Is verwerkt in hoofdstuk 5

4
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^Ter informatie Samenvattina van de niet onaevolade re pcties 1 2

Pagina Hoofstuk Feitelijkeonjuistheidof verduidelijksvraag

paragraaf

Directie Reden nog niet verwerken

Algemeen Risicosignalen signalen KPMG beschrijft zelf dat een signaal mogelijk een MKB

indicatie is dat er een verhoogd risico is met betrekking tot een aangifte

Naar onze mening is de term signaal te algemeen en wordt daarmee

ongewenst de indruk gewekt dat de scope van bet onderzoek breder

is dan deze feitelijk is in vergelijking met de term risicosignalen

0

Terminologie risicosignaal aangehouden waaronder zoals uit de

rapportage blijkt zowel intern als extern gegenereerde signalen
vallen Naar onze mening is de term signaal te algemeen en wordt

daarmee ongewenst de indruk gewekt dat de scope van het

onderzoek breder is dan deze feitelijk is in vergelijking met de term

risicosignalen

Risicoselectie moet worden signalen die binnenkomen uit behandeling bij Toeslagen
andere teams bijvoorbeeldn a v behandeling van een post uit derisico

selectie Voor de volledigheid Er ontstaat nu verwarring over wat nu wel en

geen signaal is Het verschil is dat we bij een risicosignaal altijd uitgaan van

een extern gegenereerd signaal Dit kan van een burger politie zijn maar du

99l5 yAn J] k A nd j3 I bJj]neQTqeslagen_op een an^
Hieruit wordt opgemaakt dat het potentiele effecten zijn Maar dit zegt niets IV D

over de rechtmatigheid van het effect en in theorie kan er natuurlijk in feite

altijd wat fout gaan Kan er meer duiding worden gegeven wat de kans is dat

het onrechtmatig gebeurt of is gebeurd

25 3 3 1

Helaas kunnen we moeilijk kansen of een waarschijnlijkheids

percentage toevoegenaan het overzicht Daartoe hebben wij de

beschikking over te weinig data Evt volgen er nog nadere gegevens

vanuit de FSV query Er is niet gevraagd om een volledig gegevens

gericht onderzoek

Theoretisch loopt nog analyse voor de werkelijke aantoonbaarheid

lg9r®l9A Ma 9TSy q^ue_ry

Behoeft eventueel nader overleg Het gaat hier volgens ons om

toekomstige uitbetalingen te verrekenen met nog openstaande
schulden

37 3 6

3 6 1 tabel 2 Opmerkingtavregistratie bijzondere persoonsgegevens staat er als een

T9g9tul h§id ys dit ook waargenomen qTthe^^^^

Op de rij medewerkers CAP LIC konden FSV raadplegen staat dat het gevolg CAP

en de impact kunnen zijn dat er verrekeningen plaats kunnen vindeimav die

raadpleging Althans dat is wat ik lees en dat vraagt om enige verduidelijking
Er staat nu dat indien er openstaande schulden of boetes konden worden

afgeleid uit of via FSV werden deze verrekend metevt terugbetalingen Ik

weet niet wat de bron is voor deze bevinding maar het gaat met name om

konden worden afgeleid uit of via want volgens mijn informatie staat het d^

ontvanger niet vrij om te verrekenen bedragen achter te houden ten behoevi

van mogelijke toekomstige aanslagen ook niet als er een indicatie in FSV

staat

IV D39

39 3 6 3
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^Ter informatie Samenvattina van de niet onaevolade re pcties 2 2

Pagina HoofstuK Feitelijkeonjuistheidof verduidelijksvraag

paragraaf

Directie Reden nog niet verwerken

Deze selectiekaders zouden moeten worden gedifferentieerd per directie

Binnen MKB kan een inherent risicoprofiel er anders uit zien dan bij een

andere directie Zeker gezien het feit dat geplot wordt op gebruik van FSV Da

L5 onderscheiden

Het betreft het voorbeeld bovenaan pagina 54 waar het gaat om nationaliteilCAP

ik heb wat problemen met dit voorbeeld deels omdat Nationaliteit op zich

niet het onderwerp is van dit onderzoek en verder speelt het ook niet echt

een rol in het rapport p 29 in beginsel geen vastlegging van nationaliteit

maar kan wel voorkomen in vrije tekstvelden P36 vanuit directie P geen

vastlegging van nationaliteit in FSV Nationaliteit en het gebruik van

nationaliteit in risico en selectiemodules in onderwerp van onderzoek in

andere trajecten en ik vraag me af of het in de scope past Vooral ook een

vraag aan de opdrachtgever met name door de laatste zin in het voorbeeld

Qjt_zeJfde_oyect[ef _reJey_ante gegeyen kan qqk s^^^

Voorbeeld Als er geen vrouwen in de dataset zitten dan zal statistisch dit alsIV D

IL tsignLfL 3rt DT6[ Y39t Jg6 5 f] chets^^
Geoefend oog aanpak isnmm een vorm van behandeling Als we die niet

kunnen toepassen is dit niet werkbaar Dit heeft ook te maken dat de uitworf
niet af te stemmen is op capaciteit Beide ontwikkelen zich in de tijd

Gezien de scope van het onderzoek en in afstemming met

opdrachtgever volstaan met generieke selectiekaders

48 4 1 1 MKB

Betreft een objectief relevant gegeven Wij zijn gevraagd waar

mogelijk rekening te houden met nationaliteit Het gegeven

voorbeeld wordt daarmee ook als relevant gezien

53 4 2 1

Ter bespreking met opdrachtgever betreft vermoedelijk discussie

9vs[ E bruj van de erm sejectjebi^^^^^^

Kennisgenomen van reactie heeft niet geleid tot aanpassing in

rapportage We vernemen het graag als in het tweede concept nog

onvoldoendeduidelijknaar voren komt dat professionele

oordeelsvorming kan worden toegepast indien heldere kaders

aanwezig zjjn^

67 4 4 1

78 5 4 5 MKB
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Frsude Signaleringsvoorziening F5V gevolgen medewerkers CAP

De OR wordt bijgepraat over de Fraude Signaleringsvoorziening FSV

5 4

Twee weken geleden is er een notitie opgeleverd over FSV en FSV achtigen hierbij
valt de denken aan lokale ontwikkelapplicaties LOA s of lijsten waarmee
medewerkers werken Men heeft toegezegd dit uit te vragen bij alle medewerkers

Het is belangrijk dat alle LOA s en lijstjes AVG compliant zijn

CAP gaat dit traject leiden er is een klein projectteam samengesteld waarbij ook

medewerkers van cluster Gegevens en coaches vanuit Continue Verbeteren zijn

aangesloten De actie wordt verfijnd in samenwerking met de directie IV D

Bij ieder dienstonderdeel is gevraagd een aanspreekpunt aan te leveren

Er zijn zorgen over de medewerkers voor hen is het wellicht lastig om aan te geven
dat zij gebruik maken van een zogenaamde LOA of een lijst met FSV gegevens

gezien de eerdere aangifte die gedaan is tegen de Belastingdienst
Het is belangrijk dat medewerkers dit bespreken met hun leidinggevende

Afgelopen dinsdag is er ook een afstemming geweest met een delegatie van de GOR

ook zij zijn bijgepraat op dit onderwerp Op dit moment wordt er gewerkt aan een

Plan van Aanpak wanneer deze helder is schatting is over 2 a 3 weken dan vindt

er opnieuw afstemming plaats met de GOR

Uiteindelijk zal er nog een bredere actie uitgezet gaan worden in fase 2 van FSV

hiervoor is een projectleider aangesteld
De actie vanuit fase 2 zal er op gericht zijn om medewerkers ook te vragen welke

gegevens zij nog lokaal hebben staan En werkinstructies en werkwijzes moeten

wellicht aangepast gaan worden wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van de

LOA s of lijstjes

10 2 e

De OR geeft aan het een lastig onderwerp te vinden zeker gezien de aangifte die

gedaan is tegen de Belastingdienst Tevens is eerder al aangegeven bij
medewerkers dat zij lokale informatie die niet conform AVG zijn geschoond moesten

510 2 g
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worden Men kan zich voorstellen dat de medewerkers angst hebben dat zij hierop
worden aangesproken Met MT geeft aan dat het daarom belangrijk is dat het

vormgegeven gaat worden via de leidinggevende in de hoop dat medewerkers zich

dan veiiig genoeg voeien

Daarbij speelt ook dat medewerkers weiiicht ook geen idee hebben weike oude

iijstjes of LOA s zij iokaai nog op hun werkpiek hebben staan Het MT geeft aan dat

dit goed te begrijpen is en dat dit geidt voor medewerkers in de hele organisatie
dus weiiicht zeife voor leidinggevenden

Naar aanieiding van het KPMG rapport wordt een voorziening ontwikkeld die de

infrastructuur van de Belastingdienst kan scannen Zo kan bepaaid worden in weike

applicaties en of werkstromen gebruik gemaakt wordt van risico of

fraudesignaiering

10 2 d

In het voorzitters7secretarissenoverleg van de OR en Belastingdienst is vorige week

tevens gesproken over de gedane aangifte en het feit dat medewerkers zich niet

gesteund ook niet juridisch door de ambtelijke top Hierop heeft de DG direct actie

ondernomen Op 22 juli is er nadere informatie op het intranet geplaatst waaruit

blijkt dat betrokken medewerkers gebruik kunnen maken van onafhankelijke
juristen De betrokken medewerkers zijn hierover op de hoogte gesteld Dit

juridische kader is tevens afgestemd met de GOR en de vakbonden

De OR geeft aan dat er in het verleden ook een ACG scan is geweest en dat toen

alles is goedgekeurd men vraagt zich af hoe FSV gemist is in deze actie

Er is geen scan geweest op applicaties Wei zijn documenten die 5 jaar of langer niet

gemuteerd zijn veiiig gesteld in een datakluis Nu is men op zoek waar fraude en

risico signalen zich bevinden buiten de applicaties om
Tevens wordt aangegeven dat het per definitie niet zo is dat een lijstje niet AVG

compliant is

Het is belangrijk dat de actie gestructureerd wordt opgepakt en dat de gevolgen
voor de werkzaamheden en instructies inzichtelijk worden gemaakt

Als afsiuiting vraagt de OR of de VIP status voor Belastingdienst medewerkers ook

uit de systemen wordt gehaald Hier wordt op dit moment naar gekeken samen met

de directie IV D Dezelfde vraag is namelijk ook gesteld door de GOR

buiten verzoek

6buiten verzoek
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Bijiage 1 Uitworpredenen WAB ABN

Bijiage 1 Uitworpredenen
b«hand«ii^

__
Lamlelijk

i Lokisl

LokHi

_ _
Landed

Undei^fc^
1 L nitelijk

Lfikiial

jncfelijli

Landefyk

LArtd^

LcikadI

Lokul

I l^nde^
Lokisl

_

Lokaal

Landed
LAk bl

LDkaal

Lokaal

Ifikaal

Uirtdep

Urtdet^
lAkaal

_

undet|b

Ldkul I
lAk tl

lAkfiil

LCrkibBl

LAkaal

LokMl

BSICO_CO E aSICO_OMSCHRLWINa

•01

02

fw
fe

ID

11

fl2
13

14

15

fl6
jl

|lfi

10 2 dri9

[20
1

[24

■i

[2
7

[3D
1

[32
13

Landed
Lokaal

Landel^

[34

E®

2

738077 00181



Bijiage 2 Werkwijze A lijst m b v LIV script uitworp vanwege

aantekening in BvR

Voor de huidige werkwijze in WAB KB werd gewerkt met een zogenaamde A lijst Hierop warden door de

OB de zogenaamde risicovolle posten vermeld Met name vanuit oogpunt carousselfraude waarbij na

opname in het internationale verkeer herhaaldelijk grote bedragen OB teruggevraagd warden zonder dat

deze door een andere partij werden afgedragen

De medewerkers CAP KLG selecteerden de posten die aan deze criteria voideden vooraf handmatig uit en

legden deze voor aan een daartoe speciaai ingerichte Postbus Na beoordeling door medewerkers OB

kwamen deze terug met het advies wel of juist niet op te nemen voor de OB Om te voorkomen dat

laatstgenoemde posten later alsnog opgenomen zouden worden moest de medewerker CAP KLG de

aantekening Een verzoek om her activering OB moet worden voorgeiegd aan het competente kantoor

omdat deze persoon is afgevoerd niet is opgevoerd n a v een risico Gebruik hiervoor het betreffende

signaalformulier datum mutatie userid
’

in BvR plaatsen

Gevolg hiervan was dat ook het door LIV ontwikkelde script Starten Onderneming altijd eerst de

aantekening moest raadplegen omte voorkomen dat deze risicovolle posten achteraften onrechtetoch nog

opgenomen zouden worden In eerste instantie medio 2017 zie mail| io 2 e ^ hieronder werden alle

posten met een aantekening door het script uitgeworpen maar dit is enkele maanden later verfijnd

Ma 7l 10 2 ^ \ an 4 7 2017

Functionele verbetering script
Erligfnog een potentieel aan verbetering van ongeveer 30 namelijk hef opiossen van de F10 functie

problematiek 60 stuks en Beoordelen code Ondernemer 64 stuks Het voorkomen van die uitvai brengt
het resuitaat volledig geautomatiseerd verwerkt van 54 naar ongeveer 85

1 T a v onderdeel FI0 problematiek vindtin hef Query overleg en het Regieoverleg al sinds enkele

maanden discussie plaats over de opiossingsrichting Kem van het probleem Is dat dit vrije invoerveld

misbruikt is vooriets waar het nooit voorbedoeid Is De gewenste opiossing zou zijn opschonen van de

database iedereen is het erover eens dat dit vrije invoerveld voor hef overgrote deal gevuld Is met obsolete

gegevens Opiossing binnen BVR is nog niet in zicht Als alternatieve actie is nu overeengekomen dat het

script uitgebreid wordt met een extra controle op de aanwezigheid van een aantal trefwoorden in FlO veld

zodat de rest genegeerd kan worden

De huidige werkwijze met WAB KB R is dat risicovolle posten automatisch gedetecteerd worden en

voorgeiegd aan OB Als deze terugkomen na beoordeling worden deze geautomatiseerd in BvR

gemuteerd Dat kan betekenen dat de OB niet wordt opgenomen en een zelfde aantekening wordt

opgevoerd zoals boven beschreven Heb een uitworpreden gevonden als dit niet lukt zodat medewerker dit

alsnog handmatig zelf moet doen

Script WAB KB starten onderneming in HKB

F10 opvoeren

n a v

beoordeling
risicosignaal

Het signaal Starten onderneming is geautomatiseerd verwerkt en tijdens de

verwerking is vastgesteld dat de standaard aantekening niet geautomatiseerd kon

worden opgevoerd omdat er niet genoeg vrije regels beschikbaar zijn
Naar aanleiding van deze nieuwe taak pas je de bestaande aantekening aan en voer

je alsnog de standaard aantekening op met taak 2190

10 2 dDezelfde aantekening wordt overigens ook gebruikt in het afvoerproces

[Uit het

handboek mbt team 88 Uitgangspunt voor het werken met de Team 88 indicatie is het streven dat geen

enkele behandeling wordt uitgevoerd zonder afstemming met de ‘regievoerder’ op de betreffende post
Hiervoor is noodzakelijk dat de bedoelde entiteiten duidelijk herkenbaar zijn De herkenbaarheid wordt

gerealiseerd door middel van de teamcode 88 in Beheer van Relaties BvR ]

10 2 d

lets soortgelijks doet het AFVOERSCRIPT bij afvoeringen in het kader van de nihil en verzuimquery’s
Tekstluidtdan

10 2 d
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Bijiage 3 Handboek Klantgegevens

Hieronder zal ik met vermelding van het onderdeei limitatief alle aantekeningen beschrijven die de

medewerkers CAP Klantgegevens geacht worden op te voeren

Allereerst een aantal algemene instructies m b t het veld Aantekeningen

Aantekeningen
Je kunt in BvR een aantekening opnemen als toelichting op een mutatie of situatie in BvR Met name in het

geval van een bevinding of teruameldina wordt hiervan gebruik gemaakt Het is dus niet de bedoeling dat je
hier fiscale gegevens vastlegt
Een aantekening is te raadplegen via de functietoets F10 in het scherm bij taak 3110 3120 en 3130

Het is de bedoeling dat Je alleen aantekeningen plaatst die een toegevoegde waarde hebben Zinloze

aantekeningen mogen worden verwijderd

Signalen
De meest voorkomende signalen zijn

SBA frobo

intern verzoek

mutatie Zie voor mutatieformulier ook hoofdstuk 4 hierna

nieuwe ondernemina

bevinding of teruameldina

Aantekeningen wijzigen
1 Je stelt de volgende gegevens vast

fiscaal nummer

aantekening

2 Je voert de aantekening op of wijzigt deze met taak 2190 en plaatst hieronder de datum en Je userid

Vervolgens wordt in onderstaande processen voorgeschreven een aantekening op te voeren

Faillissement surseance van betaling of WSNP afvoeren

Je beoordeelt het scherm aantekeningen op een eerder qeregistreerdtel ondercuratelestellinq of

beschermingsbewind en Je registreert dit zo nodig opnieuw met taak 1130

Als ingangsdatum gebruik Je de opheffingsdatum van het faillissement of de schuldsanering

Overdrachten

Overdracht van MKB of Groot O naar MKB of Groot O

Entiteiten of delen van entiteiten die moeten worden overgedragen naar een ander kantoor MKB of Groot O

mogen direct worden overgedragen tenzij sprake is van omstandigheden die deze overdracht opschotlen
De volgende situaties doen zich voor

een lopend boekenonderzoek

een vastlegging in Klantbeeld of een opmerking in de rubriek Aantekeningen in BvR F10 waaruit

blijkt dat overdracht nog niet is toegestaan
Voorbeelden

een behandeling van bezwaar of beroep van belang als de uitkomst van deze processen

gevolgen hebben voor de aanslagregeling

Standaard teksten die KG hanteert en beschreven staan in HKB zie rood

4
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Systeeminformatie BvR

Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst ‘buitenlandse aandeelhouder

gegevens datum userid
’

Je vermeldt de gegevens van de persoon die in het uittreksel KVK staan met behulp van kopieren en

plakken
Bovendien maak je hierbij zoveel mogelijk gebruik van de gegevens uit de buitenlandse KVK die vaak te

benaderen is vanuit KVK nl

naam

adres

woonplaats vestigingsplaats

geboorte of oprichtingsdatum
datum van verwerving
betrokkenheid in aantal aandelen en het percentage aandelenbezit

het inschrijvingsnummer in het buitenlandse handelsregister bij een NNP

Art18 URIB90

Deze naam van deze rubriek notatie is gedateerd want de naam zou moeten zijn Art 2 2 lid 2 Wet IB 2001

In dit artikel wordt de fictieve binnenlandse belastingplicht geregeld een door de Nederlandse staat

uitgezonden Nederlander wordt steeds geacht in Nederland te wonen Hieronder vallen uitgezonden
militairen of Nederlands personeel bij een Nederlandse ambassade Dit artikel geldt ook voor de partner en

voor het minderjarige kind

Deze regeling geldt dus niet voor lokaal aangeworven Nederlands personeel in het buitenland

Omdat het woonadres in het buitenland is gelegen valt de competentie onder het kantoor met kantoorcode

099 met competentiesoort S tandaard

Als deze rubriek is gevuld blijven de rubrieken Reden einde en Jaar einde leeg

In het geval de persoon valt onder het protocol artikel 13 of art 2 2 Wet IB2001 wordt een Aantekening

opgenomen met taak 2190

Gesplitste aansluiting LH

Als Je een aanmelding werkgever ontvangt waaruit Je kan concluderen dat er wordt verzocht om een

gesplitste aansluiting dan neem Je deze aanmelding niet in behandeling maar lever Je deze op aan het

fiscale proces LH met behulp van het betreffende sianaalformulier

Je neemtde aanmelding wel op in RNO i v m SBA s maar Je doet deze meteen weer af Je voert een

aantekening op met taak 2190 en Je vermeldt daarin de tekst ‘betreft verzoek gesplitste indeling

doorgestuurd naar MKB GO datum mutatie userid
’

Risicosignalen Op en Afvoeren

Niet opvoeren OB naaraanleiding van beoordeling risicosignaal

10 2 d
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10 2 d

IWerk Instructie

Klantbeheer | Afvoeren activitait I
Met dit fcffmuliH kun |s

atzcrxlerlijceactiviteilen laten a^vDerwi

^estseklB andememing nf

B H i RStN Let op

■ als sprake is wan sen atvoedng IH dan gebruik je het

mutatiotbrmulierIH BAP qj Oe site vwi SMP

• als spifahe is van eet atvoarrtg

tiQt mulattaformulior Fiscale eenheld OB]
■ subnumrri^ OS wordsn pas afgevosrd nadatde aangittesslecte

hat laatate Hidvak heeft piset gavontien
■ ei enluele cofresponCenbe met de ondernemer over gestaakte

actiwileiter toevoeger als bijiage

■ veraoek Je ordemwner ook altijO om zfch le Jaten uitsctirijven bfl

de KvK vanl de ecnnombche edivilerl in BvR wordt pas

algevtierd na uitschnjving KvK

■ Je ptaaist esn vinkje voor de mcnek “Afvo^eri i v tn nsicw eis

risioo Dijvoort5eelri BTW EU frauds

O FE OB dan gabruik jeDocumentenlijst

■

I of URL Nummer hocrfdversie Laatet ggwiizigd Gew^zigd doorBests 0

DUaek hieronder keuze

c All artlvitelien niet tijnde een FE OB a1vQH an

r oaaftiviiert nlec2i nda sen PEOB^atvocren

LH fiscals rolatvoeren

•

VBBaatvltekatwoeren

Reden Afroeria^

sprake is

Veelpleger^ of Veelv^zuim Hat fomijller zai in dif gevel met

VDorrang warden behandeld en ^ zal een standsard aantekening

worden geplaalsf In BvR F1DJ

Raadpisegzo mdig hetHandtx»kKlantbetieer

U Sluiten

Ondememing in het buitenland

Een ondernemer die zich aanmeldt omdat sprake is van een ondememing in het buitenland wordt niet

behandeld volgens de procedure opvoeren nieuwe ondernemer

Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst ‘opgenomen vanwege

buitenlandse ondememing overige informatie die relevant is met betrekking tot de onderneming datum

mutatie userid
‘

Buitenlandse belastingconsulent
Als sprake is van een buitenlandse belastingconsulent die alleen wordt aangemeld vanwege het

opvoeren van een Becon activiteit dan voer je een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de

tekst ‘Buitenlands BTW nummer opgevoerd i v m aanvraag van Beconnummer datum mutatie

userid
‘

Adreswijzig ingen

Opheffing
Als sprake is van een adreswijziging van een NNP waarbij de opheffingsdatum is gevuld dan is het niet

mogeiijk het adres te wijzigen In dat geval voer je een 20 vestigingsadres op met de ingangsdatum gelijk
aan de opheffingsdatum met taak 1130 en je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin

de tekst ‘20 adres opgevoerd i v m opheffingsdatum datum mutatie userid
‘ ’

Wereld relzige r backpacker

Als je een verzoek ontvangt om een toezendadres op te voeren voor een wereldreiziger backpacker dan

venwijs je de verzoeker allereerst naar de gemeente om een 09 briefadres op te voeren

Als het opvoeren van een 09 briefadres niet mogeiijk is kan een 25 adres opgevoerd worden Voor het

muteren van een 25 adres zie Muteren Post en wetteliik aemachtiade adressen

Je hoeft geen bevestigingsbrief 25 te versturen voor deze backpackers als het verzoek om een

toezendadres voldoet aan de volgende eisen

er is sprake van een ouder kind relatie

het gewenste toezendadres is gelijk aan het adres van de ouder of kind

Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst ‘25 adres voor

Wereldreiziger Backpacker datum mutatie userid
‘ ’

Erfenis verworpen

De afdeling Erfbelasting behandelt de akte van verwerping beoordeelt of dit een wijziging van het

ervenadres tot gevolg heeft en geeft een eventuele wijziging door met behulp van een mutatieformulier

6
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Omdat de nalatenschap is verworpen is het aan het bevoegde kantoor van de Belastingdienst om de

openstaande processen af te werken en het starten van nieuv e processen te voorkomen

Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst ‘Nalatenschap ven vorpen bij
rechtbank naam te plaats aktenr nummer dd datum door naam finummer datum mutatie

userid
‘

Migratie

Uitgezonden ambtenaar

Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin een van de volgende teksten

‘m i v datum ambtenaar werkzaam bij de EU art 13 van het protocol datum mutatie

userid

‘m i v datum partner kind van ambtenaar BSN werkzaam bij de EU art 13 van het protocol
datum mutatie userid

’

‘m i v datum uitgezonden ambtenaar o g v art 2 2 lid 2 Wet IB 2001 datum mutatie

userid
’

‘m i v datum partner kind van uitgezonden ambtenaar BSN o g v art 2 2 lid 3 Wet IB 2001

datum mutatie userid
’

Fictieve belastingplicht
Als de rubriek Art18 URIB op J stond wijzig je dit in N en je maakt de rubriek Reden Einde Jaareinde en de

Emigratiedatum leeg met taak 2210

Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst ‘fictief

binnenlandsbelastingplichtig tot xx xx xxxx datum mutatie userid
’

Geen vaste woon of verblijfplaats
Als je weet dat de persoon in Nederland verblijft maar niet in welke gemeente dan voer je een aantekening

op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst ‘verblijft in Nederland maar heeft geen vaste woon of

verblijfplaats’

Buitenlands belastingplichtig IH

Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst ‘IH heeft beoordeeld dat persoon

buitenlands belastingplichlig blijft omdat reden datum mutatie userid
‘

Je baseert je hierbij op de

informatie die wordt geleverd door het fiscale proces IH

Aandelentransacties

Inkoop of intrekking

je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst ‘inkoop of intrekking tekst

waaruit de inkoop of intrekking blijkt hoeveel aandelen de vennootschap per datum akte heeft

ingekocht of ingetrokken datum mutatie usehd
‘

Je voert een aantekening op met taak 2190 in de volgende gevallen
er is sprake van een akte van inkoop van aandelen

je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst inkoop van aandelen

bron waaruit blijkt de inkoop aantal en percentage ingekochte aandelen aantal

percentage dagtekening van de akte datum akte datum mutatie userid

er is sprake van een akte van intrekking van aandelen

je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst intrekking van aandelen bron

waaruit blijkt de intrekking aantai en percentage aandelen aantal percentage dagtekening van de

akte datum akte datum mutatie userid

Certificering
In deze specifieke situatie voerje een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin bij de
certificaathouders de tekst ‘certificering hoeveel certificaten van aandelen van welke B V iedere

certificaathouder heeft inclusief percentages datum mutatie userid
’
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Wijzigingen overige
Diakrieten

Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst ‘Belastingplichtige staat erop dat

zijn naam correct wordt weergegeven voorzien van diakritische tekens vandaar BCA adres opgevoerd
datum mutatie userid

’

Curator

Is alleen een curator of bewindvoerderadres geregistreerd dan is sprake van ondercuratelestelling of

beschermingsbewind en zal je dit tijdelijk buiten gebruik moeten stellen Het is namelijk niet mogelijk om

voor een natuurlijk persoon gelijktijdig meer actieve curator en of bewindvoerdergegevens te registreren

Je voert een aantekening op met taak 2190 en Je vermeldt daarin de tekst
‘

curator of

bewindvoerder relevante curator of bewindvoerdergegevens datum mutatie userid
’

Je voert het huidige curator of bewindvoerderadres af met taak 2130

BRP

Temgmelding
Als het woonadres 01 wijzigt blijft binnenlands of wordt buitenlands

ie voert een 07 woonadres op en meldt terua met de applicatie TMC en Je voert een aantekening op met

taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst Terugmelding reden mutatiedatum userid
‘

Als het buitenlandse woonadres 01 wijzigt naar een binnenlands woonadres

ie voert een 07 woonadres op en meldt teruq met de applicatie TMC en Je voert een aantekening op met

taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst Terugmelding reden mutatiedatum userid \

Dat doet zich bijvoorbeeld voor als betrokkene feitelijk in een recreatiewoning woont en de gemeente
vanwege het lokale beleid weigert om betrokkene op dat adres in te schrijven
Je voert een aantekening op met taak 2190 en met daarin de tekst ‘07 woonadres blijft actief vanwege een

duurzaam verschil met BRP reden mutatiedatum userid
’

Aanvraag nummer NP of NNP

Buitenlandse rechtsvorm

Als sprake is van een buitenlandse rechtsvorm dan voerje een aantekening op met taak 2190 en Je
vermeldt daarin de tekst verdeeld over meerdere regels en voor zover het gegeven bekend is

‘Buitenlands KVK nummer inschrijvingsnummer in het buitenlandse handelsregister
’

het buitenlandse finummer btw identificatienummer of Duitse Steuernummer in de Juiste notatie

in het geval van een EU BTW nummer

‘BTW spatie ISO code spatie nummer’ het nummer kan bestaan uit letters en cijfers

bijvoorbeeld BTW DEU DEI 23456789 of BTW GRC GR123456789

in het geval van een niet EU fiscaal nummer

‘NEU spatie ISO code spatie nummer’ het nummer kan bestaan uit letters en cijfers

bijvoorbeeld NEU CDN 12U3897YUO

in het geval van een Amerikaans Tax Identification Number

‘TIN spatie USA spatie nummer’ het nummer bestaat altijd 9 uit cijfers

bijvoorbeeld TIN USA 123456789

in het geval van een Amerikaans Employee Identification Number

‘EIN spatie USA spatie nummer’ het nummer bestaat altijd 9 uit cijfers

bijvoorbeeld EiN USA 123456789

mutatiedatum userid

EORI

Als sprake van een extra nummer vanwege EORI dan

voerje een aantekening op met taak 2190 en Je vermeldt daarin de tekst

Nieuw nummer op verzoek van douane toegekend i v m gebruik nieuw of ander EORI nummer

voerje een persoonsrelatie 028 verder opgenomen onder nummer op met taak 1140 met het reeds

bestaande nummer

8
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Nummerfouten

Niet dubbel

Je beoordeelt het signaal en daarbij doen zich de volgende situaties voor

er is wel sprake van een dubbele opname NP NNP

je vervoigt het proces Dubbele of onterechte opname NP NNP

er is geen sprake van een dubbele opname NP NNP

Je voert bij beide betrokken personen een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de

tekst Q122 Niet dubbel met bsn bsn datum userid
’

Foutvermoeden onterecht

Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst

‘FOUTVERMOEDEN ONTERECHT oorzaakvan onterecht foutvermoeden datum mutatie userid
’

Ook opgenomen onder nummer

je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst

‘WAS OOK OPGENOMEN ONDER NUMMER nummer datum mutatie userid
‘

GBA berichten

Partner buitenland

Als uit het onderzoek blijkt dat de partner in het buitenland woont en niet in GBA is ingeschreven voer je
een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst

GBA bericht 15 ingangs en ontbindingsdatum van het huwelijk naam partner geboortedatum

partner mutatiedatum userid
’

de GBA kan de huwelijksrelatie niet leggen omdat een van de partners in het buitenland woont en geen

fiscaal nummer heefl en daarom wordt bij de partner die in Nederland woont en bij de GBA is ingeschreven
een echtscheidingsdatum opgevoerd

je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst

‘GBA bericht 82 huwe[ijksgegevens mutatiedatum userid

Fictieve geboortedatum
de gemeente geeft geboortedatum 00 00 0000 door

je wijzigt de datum in 00 00 1955 met taak 4110

je geeft het bericht vrij met taak 4110

je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin dat de tekst

‘GBA bericht 22 geboortedatum volgens het GBA bericht bestaat uit acht nullen

mutatiedatum userid
’

NaamgebruikS
er is ten onrechte geen huwelijksrelatie bij de betreffende persoon aanwezig

je voert het huwelijk op met taak 7130

je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst

‘naamgebruik 3 m i v datum mutatiedatum userid
’

Je doet dit als de volgende situaties zich voordoen

de partner woont in het buitenland

de partner is niet bekend is in GBA

er mag geen BSN worden toegekend
Je verwijdert het bericht met taak 4110 Omdat de persoon bij de gemeente heefl

aangegeven naamgebruik 2 3 of 4 te willen gebruiken voerje met taak 2111 de

gewenste adresnaam op

Overlijden
Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst

‘GBA bericht 24 De datum van overlijden is gewijzigd De juiste datum is officiele datum van overlijden
De datum was datum die in eerste instantie door de GBA werd geleverd mutatiedatum userid

’
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Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst

‘GBA signaal 25 doorhalen ovi datum ontvangen Datum van overlijden was datum datum mutatie

userid
‘

Puntadres

Je voert een aantekening op met taak 2190 en je vermeldt daarin de tekst

‘GBA bericht 35 datum ontvangen bericht bevat naam waar alleen punt instaat Adresnaam opgevoerd
mutatiedatum userid

’

Instructies hulpmiddelen en formulieren

6 29 Gemeentelijke herindeling

Je voert een aantekening op met taak 2190 en Je vermeldt daarin de tekst ‘Betreft gemeentelijke herindeling

per 0101 Jaar Alvast opgevoerd met flnummer o g v HKB 3 2 4 2

6 74 Verwantschapsquery
Je plaatst een V in kolom I als je een persoonsrelatie hebt opgevoerd of als deze al bekend is

Als Je geen persoonsrelatie opvoert dan geeft je aan waarom niet

Je voert een aantekening op met taak 2190 en Je vermeldt daarin de tekst ‘persoonsrelatie soort relaties

aangelegd n a v vwq datum userid
’

6 71 TDI teruggaaf dividendbelasting
voert het Tax Identification Number op in de rubriek Aantekening
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Bijiage 4 Mutatieformulier

Zoals eerder aangegeven zijn in hoofdstuk 3 limitatief alle aantekeningen vermeld die medewerkers CAP

KLG verplicht zijn te hanteren bij hun werk Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat collega’s van andere

afdelingen w o Toezicht door middel van indiening van een mutatieformulier een aantekening kunnen

laten opvoeren De enige toets die geldt voor de medewerker CAP KLG is “Het is de bedoeling datje
alleen aantekeningen plaatst die een toegevoegde waarde hebben Zinloze aantekeningen mogen worden

verwijderd
”

Dat is uiteraard een rekbaar begrip Ik slult niet uit dat collega’s gewoon opvoeren wat

gevraagd wordt ^ We hebben wel nagedacht over een sjabloon met teksten waar dan uit gekozen kon

worden om de vrijheid van dit tekstveld in te perken Is uiteindelijk niet voor gekozen

Enige instructie die op het formuiier zelf gegeven wordt zie schermprint hieronder is

“De rubriek aantekeningen in BvR is met name bedoeld voor aantekeningen die betrekking hebben op

rubrieken in BvR en niet voor fiscale gegevens” Raadpleeg zo nodig het Handboek KLG

1W«rk Instrunie

Klantbeheer | Overig | Aantekening BvR

Maldil kunju BDB«n san

Bcharm ven BvR lalsri BaribiBngBn

ngnhfllPIO

in bvK ts riKil beJcstd MOOTDb tubnek

BSN R51N Oifl betrekkng heDban op rubnatMr in BtrR wi rial

vnor fiarala gatjavuns

Verrileuw»nT Toavoajfin F^iaadpleug xo iwdig Iwl HwiJboak Klanlbehuai

• BHUndMuamotUftL Nummet lioafclveivie Gewijzi d duor » SlMilm

k«ux«

Sosrt inulaba

AjTnu Hi iii HviJ

11M

Wat er n a v deze mutatieformulieren opgevoerd is aan aantekeningen is niet bekend

^
Er is overigens wel voorgeschreven dat altijd een datum plus userid vermeld wordt in de aantekening zodat

medewerkers hierop aangesproken kunnen worden
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Bijiage 5 Memo Massale schoning aantekeningen FIO in BvR

Algemeen
In BvR bestaat de mogelijkheid een aantekening te maken met behulp van taaknummer 2190

In bet Handboek Klantbeheer is bij een aantal situaties expliciet opgenomen dat je een

aantekening moet opvoeren en met welke uniforme tekst

Daarnaast zijn er vanuit verleden nog aantekeningen n a v handelingen die nu niet meer worden

opgevoerd door Klantbeheer maar nog wel relevant zijn denk hierbij bijvoorbeeld aan het proces

afgifte van sofinummers dat voorheen door de Belastingdienst werd uitgevoerd
Vanaf de ingebruikname van BvR zijn er echter talloze aantekeningen opgevoerd die geen

toegevoegde waarde meer hebben vooral tijdens de begindagen van BvR toen door de

medewerkers die daarvoor werkzaam waren geweest bij het Centraal kaartregister CK allerlei

opmerkingen werden opgenomen over de zogeheten beschrijving IH die toendertijd nog

plaatsvond in BvR

Op dit moment staan er in BvR meer dan 6 000 000 regels in de aantekeningen waarbij er bij een

persoon dus meerdere regels kunnen voorkomen

Vraagstelling
Kunnen de aantekeningen die geen toegevoegde waarde meer hebben geautomatiseerd worden

verwijderd

Werkwijze onderzoek

Omdat de helft van het aantal regels voorkomt bij aantekeningen met maar een regel is ervoor

gekozen eerst die situaties te beoordelen

Overigens wordt kantoor Buitenland 136 bij deze actie buiten beschouwing gelaten vanwege de

aantekeningen over buitenlandse btw nummers die van groot belang kunnen zijn bij een latere

identificatie Deze aantekeningen zullen na een aanpassing van BvR worden opgenomen in de

nieuwe rubriek Indicatieven

Op basis van het onderzoek is een lijst met trefwoorden aangelegd die op basis van de inhoud van

de aantekeningen bepalen of die aantekeningen wel of niet voor verwijdering in aanmerking komen

op grond van een positieve resp negatieve treffer

De criteria zijn afgestemd binnen de werkgroep Kwaliteit gegevens Klantbeheer en met Wiel Erens

van kantor Buitenland met name voor wat betreft de aantekeningen m b t migraties en de afgifte
van sofinummers

De volgorde van verwerking speelt daarbij een belangrijke rol want als bijvoorbeeld het woord

Opgevoerd voorkomt in combinatie met het woord Adres dan mag de aantekening worden

verwijderd Vervolgens worden de resterende aantekeningen waarin het woord Opgevoerd
voorkomt niet verwijderd want dan kan sprake zijn van een standaard aantekening dat een

persoon niet zomaar mag worden opgevoerd maar eerst moet worden voorgelegd aan MKB Groot

O en de risicomodule DF A maakt daarom momenteel ook gebruik van deze aantekening
Door Ben Kleverwal zijn de criteria toegepast op het bestand met eenregelige aantekeningen en

zijn de criteria naar aanleding daarvan nog verfijnd
Het restant met aantekeningen dat niet kon worden voorzien van een treffer ongeveer 100 000 is

daarna handmatig beoordeeld door[
een treffer en een standaard reden waarom wel of niet verwijderen

]en daarbij alsnog voorzien van10 2 e

Bevindingen
De positieve treffers zijn door de leden van de werkgroep Kwaliteit gegevens Klantbeheer en deels

dooH beoordeeld10 2 e

Conclusie

Op basis van de bevindingen concluderen de leden van de werkgroep Kwaliteit gegevens
Klantbeheer dat de aantekeningen die geen toegevoegde waarde meer hebben op grond van de

criteria door CAP Klantbeheer geautomatiseerd kunnen worden verwijderd door middel van een

herstelscript
Van de geschoonde gegevens zal een backup bestand worden aangemaakt

Advies

De werkgroep Kwaliteit gegevens Klantbeheer adviseert het MT om toestemming te geven tot het

geautomatiseerd verwijderen van de overbodige aantekeningen zoals die zijn vastgesteld op grond
van de criteria in de bijiage
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Bijiage 6 Overzicht delen van eenregelige opmerkingen FlO veld

In het onderstaande overzicht worden alle termen vermeld die gedestilleerd zijn uit de huidige
eenregelige opmerkingen zoals die nu in het veld Verdacht FIO aantekening staan op alfabetische

volgorde Het teken komt daarbij niet voor in het veld maar markeert hier het einde van de

term De potentieel gevoelige inschatting 4 6 2020 Udo Pijpker zijn gearceerd

7410

EG

GEM BEZ

GEMOEDSBEZ

afgevoerd
Afvoeren

Afvoering
AG

AH

Aktiveren

Aktivering
Algemeen Fiscaal

Vertegenwoordiger
alimentatie

ALOKOP

als regel alleen bevat

als regel alleen bevat cijfers
MM

EN OF

als regel alleen bevat

liggende streepjes
MM

EN OF

als regel alleen bevat

PUNTJES

MM

EN OF

ambtena

AMBTSH

ANBI 2014

arch

art 18

art 13

art 18

artikel 13

asieizoeker

auto

B’9

B 9

backpack
BAP

bbr

BEJAARDENOORD

bekend onder

BEL PL

BEL PL

BEL PL

Beoordee d op afvoeren

Beoordee d op afvoering
Beoordelen op afvoeren

Beoordelen op afvoering
BEROEP

BEROEP 9

beroep 9

BEROEP9

besch LB

BESCH LB

BESCH LB

BESCH INS

BESCH LB

beschikking
BESCHR

beschreven

BGG

bilj
biljet
BINN BEL

BINN BEL

binneni bel

binnenl bel

binnenlands bel

binnenlands

belastingplichtig
BINNENLANDS INKOMEN

binnenlandsbel

binnenlandsbelastingplichti

1

dan

1

11

2 cijfers VB A B

C E E of T bijvoorbeeld
98 F

dan

NB 2 cijfers
bijvoorbeeld NB98

VB A B C E F of T

2 cijfers
bijvoorbeeldA 97

VB A B C E Fof T
’

2 cijfers
bijvoorbeeldA 97
VB A B C E Fof T

2 cijfers
bijvoorbeeldA 97

VB A B C E FofT 2

cijfers bijvoorbeeldA97
VB A B C E F of T

spatie 2 cijfers
bijvoorbeeldA9 7

ct

tc

4 AWR

4awr

A 0

A 9

A 9

aandeel

AANDEL

aandelen

AANGIFTE

AANMELDING ZP

AANSLAGGRENS

ABS

acht nullen

Activeren

Activering
ADH

ADHV SIGNAAL 206

adres

AFCENT

AFG

AFG

Afgevoerd

g
BLIJFT NIET BEL

BOEKJ

BPOB

BPOB

BRIEF EMI

BRIEF GESTUURD

BSN

BTL BEL

BTL PL

BTL BEL

BTL PL

BTL BEL

BTL PL

BUDGET

BUTT BEL

BUTTENL BEL

buiteni nmr

buiteni nr

buiteni nummer

BUTTENL BEL

BUTTENL BEL PL

BUTTENLBEL

BUTTENLANDBEL

buitenlands bel

buitenlands

belastingplichtig
buitenlands btw

buitenlands nummer

buitenlandsbel

buitenlandsbelastingplichtig

BUTTENVERH
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GMBH

GNAB

H DD

Heractiveren

Heractivering
Heraktiveren

Heraktivering
harvest

huw

HUW

huw

IBS

idkrt

IFZ

IIPV

inst kid

instem

instemming
ITALIAANS

J A POST

kapitaal

kapitaal
kind van

KVK

LB 1

LBS

LBl

LB 1

IblOO

LBS

LB 5

LBB81

legger
Ig verz

lijfrente
LIQUID

liquidatie
loongrens
LRO zelfetandig woord

LTD

MEDERLANDSE NAT

meisjesnaam
met inst

migr
migr dat

migr verz

migratie
miv

MOSS

naamgebruik
NAAMSWIJZ

NABESCHR

NAT

nat kid

nat maro

nat ned

nat turk

NATIONAUTEIT

nato

navo

NB

NED KLD

NED NAT

NED PAS

BUITL BEL

BVBA

erven

ESA

esa

ESTEC

C

C9

C9

C 9

C 9

certific

CODE

COE

coe

command

commissa

comp naar

comp op

COMPETENTIE

CONTACTPOST

CPR

DATUM AFG

DATUM ONDERTEK

datum overlijden
DATUM VAN ONDERTEK

datum van overlijden
db naar

DDB

D DOC

D DOK

DE WERKELIIKE

dgl
dienstbet

dubbel

dubbel tenzij in BvR

verwijzing naar andere

nummer

dupl
DUURZAAM GESCHEIDEN

E G

E W

E 9

E 9

echtgeno
echtgenoot werkzaam

EEG

eenmanszaak

EG

EG

EG

eigen huls

eigen naam

eigen verzoek

einde rechtspersoon
emi

emi form

EMIVER

emi form

emi set

emiform

eob

EORI

ERFG

erfg
erve

erve

erven

EU

EURO CONTROL

EUROCONTROL

EUROP

EV

EV

EW

EW

EW

EW

EW

EX

EX

EX TEST

F

FOV INL

FOVVERZ

F E

F E

F

f cijfer
faill

FE

fictief

finr

finummer

foutvermoeden

fraude

Fraude

fusie

GBA

GBA SIGNAAL 25

GEB D

GEB D

GEBD

GEBOORTEDAT

gedep
GEDOOGD

GEEN ACT

GEEN AKT

GEEN JAAR

GEEN LOONG

GEEN REACTIE

GEFU

GEH

GEH

geh m

geh m

geh m

GEHEIM

Geheractiveerd

Geheraktiveerd

GEK V

GEK V

GEKOMEN UI

GEKOMEN VAN

geplaatst alleen NP

gescheiden
GESCHEIDEN

GI
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NED PP

NED NAT

NEDERL NAT

NEDERLANDER

NEDERLANDS PP

NEDERLANDS TEVENS

NEDERLANDSE INSCHR

NEDERLANDSE PAS

NEDERLANDSE TEVENS

Niet opgenomen worden

NIETOPNEMEN

Niet worden opgenomen
NIEUW SPATIE

nieuwe opvoering
NR GEW

Nummer Afgegeven
nw

onderzoek

ontbind

ontbonden

ontv

Ook bekend

opgeheven
opgenomen

opgenomen onder nummer

tenzij in BvR verwijzing
naar andere nummer

Opgevoerd
Opvoeren
Opvoering
ouder

ouders

overdra

Overdracht competentie
OVERGEDRAGEN NAAR

overi

overieden

overlijden
P 9

P 9

PARTNERSCHAP

partnerschap
PASP

paspoort
PERFECT

PGB

PH

PH CIJFER

rechtsvormcodes groter
dan 099 maar kleiner dan

500 en rechtsvormcode

090

rechtsvormwijz
Reeds bekend

Reeds onder

Reeds opgenomen
RELATIE

rente

repost
RETOUR

RIJNV

RNO

RSIN

RVW

S CIJFER

S CIJFER

S SPAT1E CI]FER

scheeps
SCHEEPVAART

scheiding
SCHEIDING

Scode opvoeren VBN

SIGNAAL AFVOEREN VPB

SIGNAAL AFVOERING VPB

SIPM

SOF AFG

SOF NR

SOF OP

SOF NR

sofi

SOFN

sofnr

SOFR

SOFU

SOGI

SOIF

SPLITS

STONB

Stat EU

stat kid

Stat ned

stat NL

stat w

status

statutair

statuten

STAUS

STEENSLAG

STENC

SVB

SVB Utrecht

SW

T E

tmv

toeslagen
tweeling
uitgezonden ambtenaar

vaste woon

VATREFUND

VAT REFUND

VB

verhui

VERHUIZING OVER

VERKEERDE

VERSTUURD

VERWIJDERD UIT BV

VERZ

VERZOEK SVB

VERZOEK VAN SVB

VEST F

VIP

VLB

vluchteling
VOLGENS GBA GESCH

VOORGESTELD

VOORGEZET

voorheen

VOORNA

VOORTGEZET

voortgezet
voortz

vow

VPB

VRAGEN

VRCA

VRI3GEST

VRI3ST

vuibericht

WBO

wereidrei

wereidreiziger
werkg
WERKNEMER

WERICT

WERKZ

werp
WINST

WISSEL

woning

worp
WOZ

WSNP

ZETEL

ZIE

ZONDER INST

ZONE

ZONNE

zonnepan
ZOON MEDEW

ZOON VAN

postblokkade
prive
Q 1

Q 2

Q4

Ql
Q2
Q4 T’9

Q 4

QUER

query
RVW

T 9

tariefgroep
terugmeld
terugmelding
THANS

ZP

r v
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Bijiage 7 Criteria script FIO d d 4 07 2017

Criterium Uitgezonderd 1 Uitgezonderd 2

A lijst GBA lijst

A spatie GBA spatie lijst

Afvoeren Beoordeeld op afvoeren Beoordelen op afvoeren

Afvoering Beoordeeld op afvoering Beoordelen op afvoering

Afgevoerd Ad res afgevoerd

Opvoeren Adres opvoeren Scode opvoeren VBN

Opvoering

Opgevoerd Adres opgevoerd

Niet worden opgenomen

Niet opgenomen worden

Fraude

Activeren

Active ring

Aktiveren

Aktivering

Heractiveren

Heraktiveren

Heractivering

Heraktivering

Geheractiveerd

Geheraktiveerd
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Bijiage 8 Reacties op uitvraag over doorleveringen FlO veld

IV D

10 2 e 18 06 2020 en 25 06 2020Reactie

“Met veld wordt door MKB analisten gevuld Er wordt vanuit DF A enkel aangegeven dat er lets in

het veld staat Een tip zou je kunnen zeggen DF A geeft dus geen inhoud door er komt alleen een

signaal dat er informatie is MKB is dus verantw oordelijk voorde inhoud
”

En als antwoord op de vervolgvraag of het veld ook in risico modelien wordt gebruikt

“Het FI 0 veld blijkt in twee van onze modellen als voIgt gebruikt te worden

Afgifte BTW nummer OBAB Bij dit model is het veld onderdeel van het analytisch model Het is

zogezegd een harde uitworp regel Als het veld gevuld is werpt het model dit uit voor extra onderzoek

door de behandelaar Er is daarna dus sprake van tussenkomst van een menselijk brein Na controle

kan dit leiden tot het niet verstrekken van een BTW nummer als de behandelaar dit bepaalt

OB Carrouselfraude OBCF Bij een F10 aantekening wordt er in OBCF aanvullend nog door het

model gekeken of er binnen het veld sprake is van bepaalde woorden zoals veelpleger of fraud Dit

is dus naast de uitleg overde tip dat er naardit veld meet worden gekeken een aanvullend gegeven

Bij bepaalde woorden of combinaties in het veld F10 dan voIgt uitworp en wordt ook hier door een

behandelaar bekeken in hoeverre deze indicatie terecht is

In beide gevallen weegt en duidt een behandelaar alle informatie Er is bij beiden sprake van

menselijke tussenkomst voordat een besluit wordt genomen
”

MIH

Reactie 10 2 e 18 06 2020 en 26 06 2020

“MIH levert dit veld niet door naarde MDM database de database die ingezet wordt voor bv MijnBD
Wei wordt het veld aan terradata doorgeleverd inzet gebied terradata is binnen analitics waar bv

DF A producten op maakt
”

“KI S maakt geen gebruik van het FlO veld
”

“Bij Toeslagen wordt het veld AANTEK eigenlijk de hele tabel bvr_dbaktiv niet beschikbaar gesteld

aan onze analisten in ons fundament wordt de tabel niet opgewerkt Daarmee wordt het gegeven niet

gebruikt

BICC

Reactie 10 2 e 10 06 2020

“Ik heb gevraagd om te kijken naar wat er nu draait aan query waarin het veld wordt meegeleverd In

geen enkel geval wordt expliciet uitgevraagd op dit veld Het is comfort info die wordt meegeleverd
”

Het gaat overde onderstaande drie queries
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afnemer opmerking

primair proces PDB InformatievoorzieningTV KOS ten

behoeve van het beoordelen van

belastingplicht voor de erfbelasting

GO Informatie over deelnemers grote

bouwprojecten

qrg4316 2306 maandelijks interne controie CAP Interne Controle op juiste verwerking

van uitnodigingen aangiften

erfbelasting bij overlijden Ontvangen

alle overleden personen ook een

uitnodigingtot hetdoen van aangifte

Product ppajd frequentie doel

qrgl720 2021 dagelijks

qrgl871 2951 wekelijks toezicht
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtingen

10 2 e

www minnn tii

Datum

26juri 2020

Nummer verslag

Actiepunten

besluitenlijst
FSV Stuurgroep 5

Auteur

Efchf 10 2 e

Vergaderdatum 25 juni 2020

Besluiten en actiepuntenlijst

Nr i Omschrijving Actiehouder

26 01 Actiepunten en besluitenlijst FSV stuurgroep dd 18 juni 2020 wordt

vastqesteld

26 02 KPMG Onderzoek

KPMG geeft een toelichting op het conceptrapport

Concept conclusies t a v FSV

Aanvullend werk is in de komende dagen is nodig om een volledig

kloppend beeld te hebben wat de effecten van registratie in FSV is

geweest op de beoordelingen bij Toesiagen

KPMG

Flet verschil tussen systematische behandeling versus de

mogeiijkheid van een individuele behandeling waarin FSV gebruikt is

wordt door KPMG nader toegelicht

KPMG

Toesiagen In het rapport meenemen dat 1 een opname in FSV niet

automatisch betekent dat er OG S is opgeiegd 2 FSV is een van de

systemen is die geraadpleegd konden worden

KPMG

Er wordt nadere actie gezet op het vermeiden van tweede

nationaiiteit in de vrije tekstveiden In de stuurgroep van 30 juni
komt dit terug KPMG geeft nadere duiding van de vrije tekstveiden

KPMG IV D

Projectbureau

Op 26 juni vindt er een overleg piaats met betrokken directeuren

over de politiek bestuurlijke weging van de conclusies En op 29 juni
met oa de pSG

Projectbureau

Concept conclusies t a v FSV achtigen

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignummer
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In het rapport moeten we goed definieren welk selectiekader door

KPMG is gebruikt om tot een lijst van FSV achtige te komen en

moeten we aangeven of we aannemen dat deze lijst compleet is

KPMG

Aandacht geven aan de woordkeuze deze moet aansluiten bij eerder

gebruikte terminologie en woordvoeringslijn en gebruik precisie

formuleringen

KPMG

Waarborgen
De terugkoppeling op de aangegeven feitelijke onjuistheden wordt

gedaan als bij de huidige conceptversie

KPMG

Op 30 juni vindt een extra stuurgroep plaats om de politiek

bestuurlijke weging van de condusies te bespreken Op 2 juli wordt

het derde conceptrapport van KPMG besproken

Projectbureau

26 03 Uitgangspunt voor het gebruik van systemen is dat deze AVG proof
moet zijn met uiteindelijk oordeel aan de FG Wanneer het oordeel is

dat we niet AVG proof zijn dan brengt de directeur dat in de

stuurgroep van donderdag 2 juli 2020

Directeuren

verantwoordelijk
voor de

verwerkings
processen

26 04 Om te voorkomen dat er nieuwe lijsten buiten de systemen
ontstaan wordt de monitoring meegenomen in de reguliere P C

cydus

Projectbureau

26 05 Opschoningsacties

Dhr Berendtsen CAP coordineert de opschoonacties en heeft een

projectgroep ingesteld met deelnemers vanuit de andere directies

Aanschrijving voor aanspreekpunten voIgt Volgende week voIgt een

eerste bericht op Belastinqdienst intranet

CAP

26 06 Tijdelijke beveiligde omgeving
De stuurgroep gaat akkoord met

GO

• 1 de inrichting van het proces op hoofdlijnen en 2 de

tijdelijke beveiligde omgeving voor risicosignalen en

informatieverzoeken inclusief de randvoorwaarden en

erkenning van de bijbehorende risico s

MKB

Werkwijze zonder FSV

De door MKB en TSL voorgestelde werkwijzen worden getoetst bij de

FG waarbij het uitgangspunt AVG conform werken is Daarnaast

wordt bezien of de tijdelijke voorziening versneld kan worden via een

innovatietraject bij DF A

Projectbureau

• In stuurgroep van 2 juli ter besluitvorming de lijst van stil te

leggen applicaties verwerkingen

• In de stuurgroep van 2 juli komt terug hoe in de tussentijd

omgegaan kan worden met fraudesignalen die binnen komen bij
de verschillende directies

26 07 Aan de openstaande acties worden toegevoegd
De te nemen no regret beheersmaatregelen
De huidige werkwijze voor het opvolqen van fraudesignalen

Projectbureau
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26 08 Aankomende stuurgroepen
30 juni politiek bestuurlijke waging van de conclusies

2juli Reguliere stuurgroep

9 lull Bespreken van de concept TK brief

Projectbureau

25 07 Opstarten opschoonacties voor medewerkers Pva schoningsactie

opstellen en agenderen voor stuurgroep 25 juni 2020 In dit plan van

aanpak ook aandacht besteden aan hoe we omgaan met LOA s en

met eventuele aiternatieven die zijn ontstaan nu FSV dicht is en de

tijdeiijke voorziening nog niet is afgerond

Projectbureau

24 07 Interne maatregelen actie controleren en evt verwijderen excell

bestanden Plan van aanpak agenderen voor de stuurgroep van 18

juni 20

In de stuurgroep van 25 juni 2020 wordt een scenario voor de

tijdeiijke opiossing FSV geagendeerd Dit scenario wordt voorafgaand
aan de Stuurgroep besproken in de Keten GKT en met betrokken

primaire procesdirecties

GO MKB25 09

De stuurgroep gaat akkoord met een nieuw te ontwikkeien

voorziening als tijdeiijke beveiligde omgeving nu FSV dicht is

GO24 05

In gesprekronde met GO impactanalyse bespreken voor structureie

opiossing incl agendering portfolioboard 18 juni
In de stuurgroep van 18 juni 20 terugkoppeiing geven

Proj Directeur BCG

TK brief

In de brief aan de TK moet helder zijn hoe het inzagerecht werkt irt

toesiagen zowel het systeem in als uit het systeem Daarbij gaat
het om het effect van FSV voor besluitvorming rondom toesiagen
En helder moet zijn dat de lijst met FSV achtigen niet uitputtend is

wel binnen de scope van het KPMG onderzoek

26

De bouwstenen voor de Kamerbrief kunnen worden verzonden naar

stuurQroeDFSV@minfin nl

Drinoend verzoek om tiidig aan te geven ais de deadline van

Verantwoordelijk
directeuren

24 10

aanieverlng niet qehaald wordt

In week 23 start de interdepartementale afstemming van de

Kamerbrief

Projectbureau22 03
Vanaf de stuurgroep van 5 juni voIgt eike week een update of aiies

haalbaar is en wat wel niet goed loopt
Een besluitvormende notitie tbv het DTBD wordt voorbereid voor een

alternatief voor het gebruik van de term fraude signalen voor

dienstveriening en toezicht

UHB ism betrokken

primair proces

direct es

20 08

zie

19 06

De wob stukken worden met een hernieuwde bilk bekeken op FSV

achtige systemen

UHB ism met

eigenaar en

opdrachtgever

20 09

Afgerond

Omschriiving ActiehouderNr

19 01 De Stuurgroep wordt wekeiijks ingepiand duur 1 uur indien nodig
wordt de stuurgroep verlenqd

BDG
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Opmerkingen worden vooraf gedeeld
Allen

19 02 Opmerkingen suggestles op het plan van aanpak worden ulterlijk
mandaq 11 mei fll OO uur aanqeleverd bij Teusjan VIot

Allen

19 03 Scope en titel van het PvA worden aangepast Daarnaast wordt korte

versus lanqe termijn verduideliikt

UHB

19 04 Voor de actie 1C wordt de coordinate belegd bij MKB dit wordt

aangepast in het PvA Met als kanttekening dat iedere directie zelf

verantwoordelijk is voor de eigen input Bij dreigende stagnatie wordt

direct qeescaleerd naar de stuurqroep

MKB

19 05 Onderdeel ID van het PvA wordt aangepast hier zijn dezelfde vragen

aan de orde als bij 1C

UHB

20 01 Stas T D neemt ook namens Stas F B deel aan de stuurgroep zodat

indlen nodIg snel beslissingen genomen kunnen worden De resultaten

van de deeltrajecten worden daar waar nodig op initiatief van de

projectgroep geagendeerd voor de stuurgroep Directeuren kunnen

ook zelf onderwerpen of besluiten aqenderen

Projectteam

20 02 De lijst met deelnemers van de stuurgroep wordt compleet gemaakt
met DF A MKB DGFZ HDFEZ Waarblj het uitgangspunt Is dat de

verantwoordelijke directeuren voor deeltrajecten of resultaten

plaatsnemen in de stuurgroep

Projectteam

20 03 het projectteam wordt uitgebreid met MKB Nb Het Projectteam is

verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang niet voor de

inhoudeiiike voorbereidinq van de deelresultaten

Projectteam

20 04 De stuurgroep vindt eenmalig plaats op vrijdag 22 mei ochtend ivm

Hemelvaart

Projectteam

20 06 De scope van het traject met name optie 2 wordt nader

gespecificeerd waarbij gekeken wordt naar de congruentie tussen het

doel en de offerte van de inhuur voor het externe onderzoek

IV D DF A MKB

GO

Dit komt teruq in de stuurqroep van 22 mei

20 07 Het doel van het traject wordt uitgebreid met het doel toe te werken

naar een in opzet en bestaan AVG proef manier van omgaan met

meldinqen ten behoeve van het toezicht

20 10 De stand van zaken inhuur voor het externe onderzoek komt terug in

de stuurqroep van 22 mei

IV D UHB

20 11 De stuurgroep gaat akkoord met

De rollen en verantwoordelijkheden zoals beschreven en de

bijbehorende afspraken
De wekelijkse cyclus voor de voorbereiding van de

stuurgroep
De mijipalen en afspraken
De beschreven primair verantwoordelijken per deeltraject

20 12 Het Ketenplan Gegevens zal in een parallei traject aan dit FSV traject
worden uitqewerkt en besproken

19 00 Algemeen
Door iDGBD is FSV tot prioriteit nummer 1 benoemd

De brief die voor het zomerreces naar de TK verstuurd wordt is een

inhoudeiijk brief

Leden van de stuurgroep zijn aanspreekbaar op het resultaat
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21 01 Besluit 20 07 wordt gewijzigd in dienstverlening en toezicht en

daarmee actiepunt en besluitenliist vastqesteld

Projectbureau

21 02 Fasering in twee delen opsplitsen
Fase I

kraandicht operatie onderzoek naar en rapporteren over gebruik
van FSV achtigen en over relaties uitwisseling van gegevens tussen

applicaties Indien niet AVG proof systemen sluiten

beschrijven werkwijze datakluis

medewerkersawareness AVG verhogen vergroten
Fase II

Breder onderzoek naar verieden vooral ook effecten voor bedrijf en

burger door een extern bureau via aanbestedinq

Projectbureau

21 03 Scope bezien en indien nodig aanpassen Via schriftelijke ronde

vaststellen 28 Mei 2020 ter informatie aqenderen voor de stuurqroep

Projectbureau

21 04 Tweede Kamer in week 22 informeren over de scope de fasering en

het toekomstperspectief

UHB

21 05 Definieren en congruent maken van terminologie excel

lilst lilst lilstjes

Projectbureau

21 06 Besluitvorming gunning partij onderzoek le fase begin week 22 asap

af te ronden ivm zeer geringe aantal effectieve dagen voor uitvoeren

onderzoek

Projectbureau

19 06 FIOD vraagt aandacht voor het gebruik van de term fraude in het

PvA Niet alles wat nu aangemerkt wordt als fraude is ook fraude Dit

wordt meeqenomen

UHB

22 02 KPMG geeft een toelichting op de planning en stand van zaken en

roept stuurgroepleden op hun agenda vrij te maken indien nodig

gezien de krappe dooriooptijd van het onderzoek

KPMG

Deliverables komen vanaf stuurgroep van 5 juni terug in de

stuurqroep

22 05 Een aantal deeltrajecten uit het PvA hebben nog geen actiehouder

Deze zullen benoemd worden

Projectbureau

22 04 De stappen voor het komen tot een opschoonactie worden nader

uitqewerkt

Projectteam

21 07 Doorspreken afstemminq Kamerbrief inter en departementaal UHB BOA pSG

20 05 Met de afzonderlijke directeuren worden de tijdplan planning en

afspraken afqestemd mn planning TK brief

Projectteam

23 01 De actiepunten en besluitenlijst van 28 mei wordt vastqesteld

23 03 Visie op fraude De stuurgroep besluit het volgende
1 De stuurgroep gaat akkoord met het plan van aanpak de

drie deeltrajecten de rol van de verantwoordelijke directies

en de planning
2 De stuurgroep gaat akkoord om de vraag wanneer gebruik

van de term fraude wel niet gebruikt kan worden en in welke

gevallen andere terminologie passender is mee te nemen in

de doorontwikkelde fraudevisie Met als aanvulling dat

uitgangspunt is compliant non compliant fraude

3 De stuurgroep is akkoord met het starten van de werkgroep
onder voorzitterschap van UHB en VT

4 De stuurgroep is akkoord met de huidige kaders als

startpunt Met daarbij de aanvullingen gedaan onder

beslispunt 2
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23 05 Op 11 juni wordt ter informatie met aanpassingen ICS meegestuurd
aan voor de stuurqroep

Projectbureau

24 01 De actiepunten en besluitenliist van 5 juni 20 is vastqesteld

24 13 De stuurqroep qaat akkoord met de agenda voor 18 juni 20

24 11 De stuurgroep gaat akkoord met het opieveren van de reactie op de

totaalrapportaqe van KPMG op 25 juni ’20

25 01 De actie en besluitenliist van 11 juni 2020 is vastqesteld

25 02 Storyline beantwoording van de Kamervragen worden tegelijkertijd
met de Kamerbrief verstuurd en niet voor het AO van 23 juni 2020

Projectbureau

24 08 Storyline 16 juni 20 bespreking bij de staatssecretaris agendering
in projectgroep 18 juni 20 Projectbureau

In week 24 voIgt een afspraak in kiein comite met Staatssecretaris

T D over de story line van de Kamerbrief en fraude aanpak

23 06 Projectbureau

25 03 Berichtgeving weekbericht iDGBD is opgesteld Pubiicatie week

24 25

Projectbureau

24 09 Bind week 23 begin week 24 wordt op intranet BD een bericht

gepubliceerd over het traject

21 08 Communicatie richting BD organisatie over traject agenderen voor

stuurqroep 28 mei 2020

25 04 Protocol richtlijn voor onderzoeksdoeleinden is opgesteld ivao GO

24 04 Protocol hchtlijn ontwerpen voor inzage in FSV in een veilige
omqevinq voor onderzoeksdoeleinden

25 06 In Stuurgroep van 25 juni voorstel over welke no regret

beheersmaatregelen getroffen dienen te worden t a v de FSV

achtigen n a v de conclusies KPMG

Projectbureau
IV D eigenaren van

processen en

applicaties FG

KPMG

25 10 Stuurqroep FSV 25 juni verlenqen tot 1 5 uur Projectbureau

25 08 Inzage verzoeken Toegang verzorgen om de vragen van burgers
over status in FSV te beantwoorden

Opstellen uitvoeringsprotocol

IV D VT MKB GO

VT

Stuurgroep is akkoord met de notitie inzage verzoeken Dit advies zal

ter accordering aan de Staatssecretarissen worden voorgelegd via de

Digidoc lijn

IV D

24 06 Inzage verzoeken Advies LAontvangen voorstel ligt in stuurgroep
van 18 juni voor

Afstemming met strategisch crisisteam Toeslagen wordt ingeregeld
15 juni vindt afstemming plaats tussen dIV D en pSG

Projectbureau

Projectbureau

Flet onderwerp inzageverzoeken komt 11 juni terug in de stuurgroep

De iandsadvocaat is om advies gevraagd
Nader overleg over inzageverzoeken vindt plaats waarbij gekeken
wordt naar de volgende uitgangspunten

Generieke lijn voor FSV

IV D pSG

23 02

IV D VT DF A GO
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Met een uitzondering voor de inzageverzoeken voor

Toeslagen
Geen precedentwerking in geval van een uitzondering

Extern onderzoek KPMG

25 05 Aanpassen conceptrapport op readies vanuit stuurgroepleden KPMG

Concept rapport nalopen op feitelijke onjuistheden fiscale

afhandelingsproces formuleringen beeldvorming irt framing en

geschiktheid voor externe publicatie

Aanievering wijzigingen en tekstvoorsteiien stuurgroepleden via Fioris

Ingen Housz

Stuurgroepleden

Managementsamenvatting uitbreiden met o a fiscale handeling

Samenvatting wordt volgende week besproken in de Stuurgroep 25

juni 2020

KPMG

KPMG

Expiicieter opschrijven wanneer er geen feiteiijke effecten zijn

’Nader inzoomen op totstandkoming van de vinkjes fraude en 1x1 in

FSV zodat er een voliedig beeld ontstaat hoe dit in eikaar steekt

Reiatie Opzet grove schuld en FSV nadrukkelijker in beeid brengen in

het rapport

KPMG

KPMG

Duideiijke onderscheid aanbrengen tussen FSV en iopende dossiers

KPMG

Nader inzoomen op mogelijke registratie 2e nationaiiteit in FSV en

evt gebruik van deze gegevens voor risicoseiedie

KPMG

Opnemen effecten onjuiste signalen en wat is het effect indien deze

niet zijn verwijderd uit FSV

KPMG

Aandacht voor delen FSV signaien met derden buiten de eigen

organisatie effecten voor burger en maatschappij
KPMG

Aanbeveiingen export appiicaties toevoegen
KPMG

Waarborgen opmerkingen aanvuiiend valideren op wetteiijke

grondslagen Verzoek aan KPMG om aan te geven wat state of the art

is m b t waarborgen IV D

Inzage FSV voor KPMG inregeien KPMG IV D MKB

24 01 Presentatie in week 24 toetsen of deze voidoet aan de vraag van de

burger samenieving Kamer Proj directeur BCG

24 03 Scope FSV achtige onderzoeken 25 check bij KPMG of dit

medewerkers of burgers betreft

KPMG

23 04 6a Het eerste concept van de deiiverabies kan over anderhalve week

gedeeid worden met de stuurgroep

De stuurgroep is akkoord met de rapportaqe structuur
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Projectbureau
6b Het procesoverzicht wordt aangepast waarbij helder inzichtelijk
wordt gemaakt hoe de signalen over burgers en bedrijven worden

gebruikt zowel been als terug

6c de definitie voor risicoselectie moet worden aangepast omdat

deze nu te breed geformuleerd is waarmee het alles omvattend is

op 11 juni wordt ter informatie een voorstei geagendeerd voor een

veegactie voor het opschonen van pc s

24 02 Reiatie iegqen tussen project 1043 en FSV achtiqen IH P KPMG

24 12 De stuurgroep vervoigstappen capaciteitsvraagstuk GO geen

eenduidiq besiuit qenomen

Projectbureau
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Bcla tingdimst
Verslag MT CAP definitief

Weeknummer 27

Datum

Aanwezig

29 juni 9 30 12 00

10 2 e

Afwezig

Gasten

Jan Melsen I0 2 e

10 2 e

A OPENING

1 Vaststellen agenda

2 Mededelingen

buiten verzoek

In het kader van onderzoek FSV is aan CAP gevraagd de coordinatie op de uitvoering van

het Pva Veegacties Update AVG op zich te nemen Gezien het gewenste korte tijdpad is

jbetrokken en is

Igezien vakant eperiode gevraagd als projectieider

inmiddeis een projectteam CAP ingesteid Naast lo z e is|
| samen met[

de iead voor dit PvA te nemen Ook is bijdrage gevraagd van[
5 a Er wordt nog uitgewerkt wat dit betekent voor de

onderhanden werkzaamheden Aan de dienstonderdeien zijn worden aanspreekpunten

uitgevraagd Pian is om deze week eerste communicatie beeidkrant te doen uitgaan

10 2 e

10 2 e10 2 e

10 2 e

10 2 e

buiten verzoek

B TER BESPREKING BESLUrrVORMING

buiten verzoek
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buiten verzoek

4 Rapportage IHT week 26

buiten verzoek
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buiten verzoek

5 t m 7 Vertrouwelijk

C ELKAARINFORMEREN

buiten verzoek

D KANSEN EN BEDREIGINGEN JAARCONTRACT

buiten verzoek

E AFRONDING

1 Rondvraag

buiten verzoek
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