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WMK toets versie 0 99 2018 2

Fraudequeries aangiften binnenland belastingjaar 2018 vanuit ABSAdvies

[extern perspectiefINTERN PERSPECTIEF Opmerkingen Opmerkingen

De gegevens worden gebruikt om het toezichtproces zoveel mogelijk aan de voorkant plaats te

laten vinden Dit om mogelijke fraude en vergissingen aan de poort te detecteren en te

selecteren

NVTCompliance naleving bedrijfsvoeringWillen Moreel acceptabel

Verhouding baten lasten voor burger en bedrijf
Efficiency

Organisatieontwikkeling In lijn met hoe de maatschappij werkt

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

De gegevens worden gebruikt om het toezichtproces zoveei mogeiijk aan de voorkant piaats te

iaten vinden Dit om mogeiijke fraude en vergissingen aan de poort te detecteren en te

seiecteren

NVTMogen Interne rolverdeling Wettelijke grondslag

Beveiliging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernietigen BAV Juridische aspecten overig indien van toepassing

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I
NVT NVTKunnen Maakbaarheid Maakbaarheid

Realiseerbaarheid Rea liseerbaa rheid

Implementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht

Conclusie Correctie inzage en verwijderrecht

Mini Business Case kosten batengHOKKerenae pevinaingefTf 1

Procedurele signaler Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren

Gegevens gebruikt voor testdoeleinden

Externe verwerkers

Gegevensverwerking buiten infra BD

Cloud verwerking

Ja

Inhoudelijke signalenNee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

□ 1

□ 2

□ 3

□ ICT voorziening intern mogelijk4

□ 5

□ 6

□ 7

Geen PIA verplicht

evt wenselijk
V
o

Advies uitvoeren PIA 8

BY ifl

De WMK toets valt onder een Creative Commons Naamsvermelding GelijkDelen

4 0 Internationaal licentie 9

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

Hier vindt u on line de meest actuele versie

10

Inpassen in bestaande processen is mogelijk11

14 9 2020

CAP Jurdisch Advies Gegevens14 9 20201

768577 00031



Willen
Intern perspectief Extern perspectief

Compliance I nalevina bedriifsvoerinq Moreel acceptabel

E
automat bepaald Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beterwordtEr is een opdrachtgever

Is er sprake van meetbare verbetering van naleving van wet regelgeving Ervaren de betrokkenen dat de rechtsgelijkbeid beterwordtV

Past het gegevensgebruik binnen de handhavingsstrategie Is de voorgesielde aanpak maatschappelijk acceptabelV

Conclusie Naleving Conclusie Moreel acceptabel ]B Gem Gem

Efficiency Verhouding baten lasten voor burger en bedriif V

Worden de uitvoeringskosten lager Worden de administratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt de doorlooptijd van het proces korter Wordt het gebruiksgemak van de producten diensten verbeterd

Is er zicht op een positieve business case Ervaart de burger bedrijf een betere dienstverlening V

Conclusie efficiency Gem Conclusie Verhouding baten lasten voor burger en bedrijf Gem

Organisatieontwikkelinq In Min met hoe de maatschappii werkt

Sluit de voorgestelde werkwijze aan bij maatscbappelijke ontwikkelingenVerbetert de robuustbeid van de uitvoering V

Is het idee in overeenstemming met de actuele organisatie inrichtingsplannen Voldoet de voorgestelde werkwijze aan hedendaagse standaarden

Past de verwerking binnen de IV architectuur

Conclusie organisatieontwikkeling Gem Conclusie In lijn met hoe de maatschappij werkt \ Gem

UITKOMST WILLEN OPMERKIINGEN ADVIES

OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

COMPLIANCE

10 2 d
EFFICIENCY

ORGANISAT1EONTWIKKELING

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

NVTMOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

HOE MAATSCHAPPIJ WERKT

768578 00032



Kunnen
Intern perspectief Extern perspectief

Maakbaarheid Maakbaarheid

Sluit de verwerking aan bij de bestaande standaard werkwijze
Kan de verwerking worden gerealiseerd met bestaande IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met innovatie IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd mete overheidsvoorzieningen
Kan de verwerking worden gerealiseerd met commerciele marktvoorzieningen

Conclusie externe Maakbaarheid Gem

Realiseerbaarheid

Conclusie Maakbaarheid | jGem Zijn de gegevens bruikbaar

Zijn de gegevens tijdig beschikbaar

Realiseerbaarheid

Is er budget en gekwalificeerd personeel beschikbaar voor de realisatie Conclusie externe Realiseerbaarheid Gem

Kan het project worden ingepland binnen het ontwikkelportfolio

Is de kwaliteit van de gegevens als voldoende vastgesteld voor verwerking Correctie inzaqe en verwiiderrecht

Bestaat er een vindbare toegankelijke inzagevoorziening
Bestaat er een vindbare toegankelijke correctievoorziening
Bestaat er een vindbare toegankelijke verwijdervoorzieningConclusie Realiseerbaarheid Gem n

Gem

Conclusie Correctie image en verwijderrechtImplementeerbaarheid

Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd ImplementeerbaarheidV

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande formatie bezetting Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd

Zijn eventuele externe producten en diensten tijdig beschikbaarPast de gegevensverwerking binnen de bestaande processen werkwijze

Conclusie Implementeerbaarheid | iGem Conclusie externe Conclusie Correctie image en verwijderrecht Gem

UITKOMST KUNNEN OPMERKINGEN ADVIES

OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

I
\EXTERN PERSPECTIEF

5

NVT
Maakbaarheid

Realiseerbaarheid

Implementeerbaarheid

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFUITKOMST

NVT

Maakbaarheid

Realiseerbaarheid

Correctie inzage en

verwijderrecht

Conclusie Correctie inzai

768579 00033



J N vragen CAP PIv Directeur CAP

Conderndi PIv Directeur Conderndireci Levertijd 8

Douane PIv Directeur Douane Cfrm aanvi

PIv Directeur FIOD

PIv Directeur GO

PIv Directeur IV

KI S PIv Directeur KI S

MKB PIv Directeur MKB

PIv Directeur PDB

PIv Directeur SSO CFD

PIv Directeur SSO FMI

O P PIv Directeur SSO O P

Bedrijfson Vul hierde opdrachtgever in Maak eer

Onbekend Onbekend

Grenswaarden TypeGegGebruik

Inwinnen

Verstrekken extern Nee

Intern verwerken Onbekend FIOD

Vul een wjGO

Prioriteit st

0 Ja

1

2

Onbekend

Vul een waarde in

3

7 IV

Tellingen Dashboard

1 0 PDB

15 1 CFD

0 2 FMI

0 3

3 7

Gem 1
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ellen

wkn

■aag

Beveiligingsnormen 10

HBB

Data van alle subjec

10 25

25 100

100

Dump database

Niet in te schatten

Vul een waarde in

Selectie van de subj

VIR Een geagregeerde c

ISO 270001 2 Een gecategoriseerde

Een gegevensproduct

1 keuze uit de lijst met gedelegeerd verwerkingsverantwoordelijken
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c wettelijke verplichting

e algemeen belang publiekrechtelijke wettelijke taak

f gerechtvaardigd belang bedrijfsvoering de organisatie als bedrijf werkgever

opties hieronder komen slechts incidenteel voor dubbelcheck juistheid voor selecteren

a toestemming

b noodzakelijk bij uitvoering van een overeenkomst

belang betrokkene

niet van toepassing er worden geen persoonsgegevens verwerkt

Vul hier de verwerkingsgrondslag in volgens art 6 AVG Maak een keuze uit de lijst

Vul hier een eventueel 2e verwerkingsgrondslag in volgens art 6 AVG Denk aan samenloop wettelijke taak c

Boekenonderzoek
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n gerechtvaardigd belang icm met de noodzaak tot verwerking van het BSN
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MogenProfiel Bedrijfsvoering

Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdeling Wetteliike grondslag

Is het gerechtvaardigd belang voldoende onderbouwd aangetoondIs de verwerkende uitvoerende partij bekend

Is voorzien in een aangepaste procesbescbrijving AO IC Is de gegevensverwerking proportioneel

Is er een interne ieverovereenkomst afgesioten Is voldoende getoetst of er qua privacy inbreuk minder ingrijpende opiossingen mogelijk zijn

Bedrijfsonderdeel Is de gegevensverwerking noodzakelijkInterne uitvoering door Bedrijfsonde PDB

Conclusie Interne rolverdeling Conclusie Wettelijke grondslag ^ 1

Beveiliging Doelbinding

Voldoet de gegevensverwerking aan actuele beveiligingseisen Worden de gegevens verzameld voor duideiijk bepaalde doelen

Voldoet bet toegangs en autorisatiebebeer aan passende beveiligingseisen Is de verdere verwerking verenigbaar met bet doel van de oorspronkelijke verwerking

Zijn de beveiligingsmaatregelen passend voor de gevoeligbeid van de gegevens Kan bet doel met de verwerkte gegevens bereikt worden

1Conclusie Doelbinding

Conclusie Beveiliging

Juridische aspecten overig indien van toe passing

Bewaren archiveren en vernietigen BAV Is de voorgenomen verwerking getoets aan bet aanbestedingsrecbt de aanbestedingscriteria

IIs het BAV proces transparent en kenbaar conform de selectielijsten] Wordt er een convenant opgesteld

Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk ONWAAR

1Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing}

Verwiizingen wetteliike grondslag en

http wetten overheid nl BWBR000232Q 2016 05 QConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BAV AWR

https wetten overheid nl BWBR0Q11353 2020 01Wet Inkomstenbelasting 2001

Vul grondslag in

Vul grondslag in
JITKOMST MOGEN

IOPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

Geen procesbescbrijving en AO IC Er is wel een le aanzet om te komen tot een globale procesbescbrijving maar deze

moet nog vender uitgewerkt worden Er is niet voorzien in AO IC Momenteel wordt in samenwerking tussen PDB en

CAP een procesanalyse uitgevoerd om te komen tot een globale procesbescbrijving en

verantwoordelijkheidsverdeling Dit zal gevolgd moeten worden door de genoemde stukken

Interne rolverdeling

Beveiliging

Bewaren archiveren en

vernietigen BAV 10 2 d

EXTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

De goedwillende burger zal dit ervaren als dienstverlening De kwaadwillende burger als signaal dat aangiften

inboudelijk worden beoordeeldWettelijke grondslag

Doelbinding

768583 00035



Juridische aspecten
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WMK toets versie 2019 1

Jaaropschuif query s voor detectie van bewuste onbewuste fouten in ingediende aangiftenAdvies

INTERN PERSPECTIEF Opmerkingen OpmerkingenEXTERN PERSPECTIEF

Door deze werkwijze worden onterechte uitbetalingen als gevolg van bewuste onbewuste

fouten vergissingen in de aangifte voorkomen

Compliance naleving bedrijfsvoeringWillen Moreel acceptabel voor burger bedrijf 10 2e

Verhouding baten lasten voor

organisatie bedrijf
Efficiency

Organisatieontwikkeling In lijn met hoe de maatschappij werkt

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

Geen procesbeschrijving en AO IC Er is wel een le aanzet om te komen tot een globale

procesbeschrijving maar deze moet nog verder uitgewerkt worden Er is niet voorzien in AO IC

Momenteel wordt in samenwerking tussen PDB en CAP een procesanalyse uitgevoerd om te komen

tot een globale procesbeschrijving en verantwoordelijkheidsverdeling Dit zal gevolgd moeten worden

door de genoemde stukken

De goedwillende burger zal dit ervaren als dienstverlening De kwaadwillende burger als signaal dat

aangiften inhoudelijk worden beoordeeld

Interne rolverdeling Wettelijke grondslagMogen

fi
Beveiliging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernietigen BAV Juridische aspecten overig indien van toepassinj

De levering van de gevraagde query resultaten vindt plaats op een samenwerkingsgebied waarvoor

slechts een beperkt aantal medewerkers toegangsrechten hebben Er is onvoldoende zicht op hoe

deel resultaten na analyse in de organisatie voor verdere verwerking worden verspreid Ook zijn er

geen vastgelegde afspraken met betrekking tot archivering en schoning Dit onderdeel moet op korte

termijn uitgewerkt worden

NB De termijnen genoemd in de selectielijsten worden niet overschreden omdat dit proces pas na

2009 is ingericht

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

Maakbaarheid MaakbaarheidKunnen

Realiseerbaarheid Realiseerbaarheid

Implementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht

Implementeerbaarheid

Mini Business Case kosten batenPlokkerende bevindingen
’

Procedurele signalen Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren

Gegevens gebruikt voor testdoeleinden

Verwerker s

Gegevensverwerking buiten infra BD

Cloud verwerking

Risico informatiebeveiliging

Risico rechten betrokkenen

Risico bewaren en vernietigen

Risico verwerking medewerkergegevens

incl BSNJa

Inhoudelijke signalenNee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

□ 1

□ 2

□ 3

□ 4

□ 5

□ 6

□ 7

□Nee

Nee

8

□ 9

□Ja 10

g]Nee 11

IAdvies PIA uitvoeren niet

verplicht
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14 9 2020
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Willen
Intern perspectief Extern perspectief

Compliance I nalevina bedriifsvoerinq Moreel acceptabel

E
automat bepaald Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beterwordtEr is een opdrachtgever

Is er sprake van meetbare verbetering van naleving van wet regelgeving Ervaren de betrokkenen dat de rechtsgelijkbeid beterwordtV

Past het gegevensgebruik binnen de handhavingsstrategie Is de voorgesielde aanpak maatschappelijk acceptabelV

Conclusie Naleving Conclusie Moreel acceptabel ]B Gem Gem

Efficiency Verhouding baten lasten voor burger en bedriif V

Worden de uitvoeringskosten lager Worden de administratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt de doorlooptijd van het proces korter Wordt het gebruiksgemak van de producten diensten verbeterd

Is er zicht op een positieve business case Ervaart de burger bedrijf een betere dienstverlening V

Conclusie efficiency Gem Conclusie Verhouding baten lasten voor burger en bedrijf Gem

Organisatieontwikkelinq In Min met hoe de maatschappii werkt

Sluit de voorgestelde werkwijze aan bij maatscbappelijke ontwikkelingenVerbetert de robuustbeid van de uitvoering V

Is het idee in overeenstemming met de actuele organisatie inrichtingsplannen Voldoet de voorgestelde werkwijze aan hedendaagse standaarden

Past de verwerking binnen de IV architectuur

Conclusie organisatieontwikkeling Gem Conclusie In lijn met hoe de maatschappij werkt \ Gem

UITKOMST WILLEN OPMERKIINGEN ADVIES

OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

COMPLIANCE

EFFICIENCY
10 2 d

ORGANISAT1EONTWIKKELING

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

NVTMOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

HOE MAATSCHAPPIJ WERKT
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WillenProfiel Bedrijfsvoering

Intern perspectief Extern perspectief

Compliance naleving bedrijfsvoering Moreei acceptabel voor burger bedriif

Er is een opdrachtgever Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beter wordt

Is er sprake van meetbare verbetering van bedrijfsvoeringsaspecten Ervaren de betrokkenen dat de rechtsgelijkheid beter wordt

Past bet gegevensgebruik binnen de bedrijfvoeringsstrategie Is de voorgesteide aanpak maatschappeiijk acceptabei

Condusie Naleving Condusie Moreel acceptabel voor burger bedrijf

Verbouding baten lasten voor organisatie bedriifEfficiency

Worden de uitvoeringskosten iager Worden de administratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt bet gebruiksgemak van de producten diensten verbeterdWordt de doorlooptijd van bet proces korter

Is er zicbt op een positieve business case Ervaart de medewerker een betere dienstverlening

Condusie efficiency \ Condusie Verbouding baten lasten voor organisatie bedrijf \

Organisatieontwikkeling In iiin met boe de maatschappii werkt

Verbetertde robuustbeid van de bedrijfsvoering Sluit de voorgesteide werkwijze aan bij maatscbappeiijke ontwikkelingen

Voldoet de voorgesteide werkwijze aan bedendaagse standaardenIs bet idee in overeenstemming met de actueie organisatie inricbtingspiannen

Past de verwerking binnen de IV arcbitectuur

Condusie organisatieontwikkeling Condusie In lijn met boe de maatschappi werkt’

OPMERKINGEN ADVIESUITKOMST WILLEN

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

Door deze werkwijze worden onterecbte uitbetaiingen ais gevoig van bewuste onbewuste

fouten vergissingen in de aangifte voorkomen

COMPLIANCE

EFFICIENCY

ORGANISATIEONTWIKKELING

UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

MOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

10 2 d

768586 00038
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MogenProfiel Bedrijfsvoering

Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdeling Wetteliike grondslag

Is het gerechtvaardigd belang voldoende onderbouwd aangetoondIs de verwerkende uitvoerende partij bekend

Is voorzien in een aangepaste procesbescbrijving AO IC Is de gegevensverwerking proportioneel

Is er een interne ieverovereenkomst afgesioten Is voldoende getoetst of er qua privacy inbreuk minder ingrijpende opiossingen mogelijk zijn

Bedrijfsonderdeel Is de gegevensverwerking noodzakelijkInterne uitvoering door Bedrijfsonde PDB

Conclusie Interne rolverdeling Conclusie Wettelijke grondslag ^ 1

Beveiliging Doelbinding

Voldoet de gegevensverwerking aan actuele beveiligingseisen Worden de gegevens verzameld voor duideiijk bepaalde doelen

Voldoet bet toegangs en autorisatiebebeer aan passende beveiligingseisen Is de verdere verwerking verenigbaar met bet doel van de oorspronkelijke verwerking

Zijn de beveiligingsmaatregelen passend voor de gevoeligbeid van de gegevens Kan bet doel met de verwerkte gegevens bereikt worden

1Conclusie Doelbinding

Conclusie Beveiliging

Juridische aspecten overig indien van toe passing

Bewaren archiveren en vernietigen BAV Is de voorgenomen verwerking getoets aan bet aanbestedingsrecbt de aanbestedingscriteria

IIs het BAV proces transparent en kenbaar conform de selectielijsten] Wordt er een convenant opgesteld

Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk ONWAAR

1Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing}

Verwiizingen wetteliike grondslag en

http wetten overheid nl BWBR000232Q 2016 05 QConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BAV AWR

https wetten overheid nl BWBR0Q11353 2020 01Wet Inkomstenbelasting 2001

Vul grondslag in

Vul grondslag in
JITKOMST MOGEN

IOPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

Geen procesbescbrijving en AO IC Er is wel een le aanzet om te komen tot een globale procesbescbrijving maar deze

moet nog vender uitgewerkt worden Er is niet voorzien in AO IC Momenteel wordt in samenwerking tussen PDB en

CAP een procesanalyse uitgevoerd om te komen tot een globale procesbescbrijving en

verantwoordelijkheidsverdeling Dit zal gevolgd moeten worden door de genoemde stukken

Interne rolverdeling

Beveiliging

Bewaren archiveren en

vernietigen BAV
10 2 d

EXTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

De goedwillende burger zal dit ervaren als dienstverlening De kwaadwillende burger als signaal dat aangiften

inboudelijk worden beoordeeldWettelijke grondslag

Doelbinding

768587 00039



Juridische aspecten
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■ Jaaropschuif query s voor detectle van bewuste onbewuste fouten in ingediende aangiftenAdvies

iNTERN PERSPECTIEF Opmerkingen OpmerkingenEXTERN PERSPECTIEF

Door deze werkwijze worden onterechte uitbetalingen als gevolg van bewuste onbewuste

fouten vergissingen in de aangifte voorkomen
Connpliance naieving bedrijfevoering Moreel acceptabei voor burger bedrijfWillen

Verhouding baten lasten voor

organisatie bedrijf
Efficiency 10 2 d

prganisatieontwikkeling in lijn met hoe de maatschappij werkt

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

Geen procesbeschrijving en AO IC Er is wei een le aanzet om te komen tot een globale

procesbeschrijving maar deze moet nog vender uitgewerkt worden Er is niet voorzien in AO IC

Momenteel wordt in samenwerking tussen PDB en CAP een procesanalyse uitgevoerd om te komen

tot een globale procesbeschrijving en verantwoordelijkheidsverdeling Dit zal gevolgd moeten worden

door de genoemde stukken

De goedwillende burger zal dit ervaren als dienstverlening De kwaadwillende burger als signaal dat

aangiften inhoudelijk worden beoordeeld

Interne rolverdeling Wettelijke grondslagMogen

E
Beveiliging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernletigen BAV Juridische aspecten overig indien van toepassinj

De levering van de gevraagde query resultaten vindt plaats op een samenwerkingsgebled waarvoor

slechts een beperkt aantal medewerkers toegangsrechten hebben Er is onvoldoende zicht op hoe

deel resultaten na analyse in de organisatie voor verdere verwerking worden verspreld Ook zijn er

geen vastgelegde afspraken met betrekking tot archivering en schoning Dit onderdeel moet op korte

termijn uitgewerkt worden

NB De termijnen genoemd in de selectielijsten worden niet overschreden omdat dit proces pas na

2009 is ingericht

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

Maakbaarheid MaakbaarheidKunnen

Realiseerbaarheid Realiseerbaarheid

Implementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht

Implementeerbaarheid

Mini Business Case kosten baten

Procedurele signalen Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren

Gegevens gebruikt voor testdoeleinden

Verwerker s

Gegevensverwerking buiten infra BD

Cloud verwerking

Risico informatiebeveiliging
Risico rechten betrokkenen

Risico bewaren en vernietigen

Risico verwerking medewerkergegevens

incl BSNJa

Inhoudelijke signalenNee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

o 1

□ 2

□ 3

□ 4

m 5

o 6

□ 7

□Nee

Nee

8

□ 9

□Ja 10

□Nee 11

@®@
sAdvies p|A uitvoeren niet

verplicht

De WMKtoets valt ondereen Creative Commons Naamsvermelding GeliikDelen Hier vindt u on line de meest actuele

4 0 Internationaal licentie versie
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WMK toets versie 0 99 2018 2

Fraudequery verzamelbestand aangiften binnenland belastingjaar 2014 vanuit ABSAdvies

I l^XTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF Onmortfil Opmerkingen

NVTWillen Compliance naleving bedrijfsvoering Moreel acceptabel

Verhouding baten lasten voor burger en bedrijf
Efficiency

Organisatieontwikkeling In lijn met hoe de maatschappij werkt

10 2 d

INTERN PERSPECTIEF ERN PERSPECTIEF

I
NVTMogen Interne rolverdeling Wettelijke grondsiag

Beveiliging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernletigen BAV Juridlsche aspecten overig Indien van toepassing

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I n
NVT NVTKunnen Maakbaarheid Maakbaarbeid

Realiseerbaarheid Reaiiseerbaarheid

Implementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht

Conclusie Correctie inzage en verwijderrecht

Mini Business Case kosten baten

Procedurele signalen Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren

Gegevens gebruikt voor testdoeleinden

Externe verwerkers

Gegevensverwerking buiten infra BD

Cloud verwerking

Ja

Inhoudelijke signalenNee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

o 1

Q 2

G 3

□ ICT voorziening intern mogelijk4

G 5

G 6

G 7

Geen PIA verplicht

evt wenselijk

■ 1

Advies uitvoeren PIA 8
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Mogen
Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdelinq Wetteliike qrondslaq

Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Is er een wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

I
V

Wordt er voorzien In een aangepaste procesbeschrijving AO IC

Wordt er een interne leverovereenkomst afgesloten

Is de gegevensverwerking proportloneel kan het met minder gegevens

Is de voorgestelde wljze van verwerken de minst ingrijpende kan het ook anders subsidlarlteit

Interne uitvoering door Bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Vul eerst nog het type gegevensverwerking op het voorblad Inn a V

Conclusie Interne rolverdeling Conclusie Wettelijke grondslag |Gem 2B Gem

Beveiliqlng Doelbindinq

Voldoet de gegevensverwerking aan actuele beveiiigingseisen Worden de gegevens verzameld voor duidelijk bepaalde doelen

Voldoet het toegangs en autorisatiebeheer aan passende beveiiigingseisen Is de verdere verwerking verenigbaar met het doel van de oorspronkelijke verwerking

Zijn de bevelllgingsmaatregelen passend voor de gevoeligheid van de gegevens Kan het doel met de verwerkte gegevens bereikt worden

Conclusie Doelbinding f GewGem

Conclusie Beveiliging ^ Gem

Jurldlsche aspecten overig Indien van toepassing

Bewrarenjarchiverenenj^
Is het BAV proces transparent en kenbaar conform de seiectielijsten

Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk

Is de voorgenomen verwerking getoets aan het aanbestedingsrecht de aanbestedingscriteria
Wordt er een verwerkersovereenkomst en of convenant opgesteld

V

Wordt er een PIA uitgevoerd V

Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing Gem

Verwijzinqen wetteiijke qrondslaq en

http wetten overheid nI BWBR0002320 2016 05 01 HoofdstukVIIIConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BA\0 Gem

UITKOMST MOGEN
OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKiNGEN BIJ iNTERN PERSPECTiEF

interne roiverdeiing
10 2 d

Beveiliging

Bewaren archiveren

en vernietigen BAV

\EXTERNP^PECTIEF

M

UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

NVT

Wettelijke grondslag

Doelbinding

Juridische aspecten

overig indien van

toepassing

768568 00042



WMK toets versie 0 99 2018 2

Fraudequeries aangiften binnenland belastingjaar 2015 vanuit ABSAdvies

INTERN PERSPECTIEF OpmerkingenIXTERN PERSPECTIEF

NVTWillen Compliance naleving bedrijfsvoering Moreel acceptabel

Verhouding baten lasten voor burger en bedrijf
Efficiency

Organisatieontwikkeling In lijn met hoe de maatschappij werkt

10 2 d

INTERN PERSPECTIEF ERN PERSPECTIEF

I
NVTMogen Interne rolverdeling Wettelijke grondsiag

Beveiliging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernletigen BAV Juridlsche aspecten overig Indien van toepassing

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I n
NVT NVTKunnen Maakbaarheid Maakbaarbeid

Realiseerbaarheid Reaiiseerbaarheid

Implementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht

Conclusie Correctie inzage en verwijderrecht

Mini Business Case kosten baten

Procedurele signalen Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren

Gegevens gebruikt voor testdoeleinden

Externe verwerkers

Gegevensverwerking buiten infra BD

Cloud verwerking

Ja

Inhoudelijke signalenNee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

o 1

Q 2

G 3

□ ICT voorziening intern mogelijk4

G 5

G 6

G 7

Geen PIA verplicht

evt wenselijk

■ 1

Advies uitvoeren PIA 8
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Willen
Intern perspectief Extern perspectief

Compliance I nalevina bedriifsvoerinq Moreel acceptabel

E
automat bepaald Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beterwordtEr is een opdrachtgever

Is er sprake van meetbare verbetering van naleving van wet regelgeving Ervaren de betrokkenen dat de rechtsgelijkbeid beterwordtV

Past het gegevensgebruik binnen de handhavingsstrategie Is de voorgesielde aanpak maatschappelijk acceptabelV

Conclusie Naleving Conclusie Moreel acceptabel ]B Gem Gem

Efficiency Verhouding baten lasten voor burger en bedriif V

Worden de uitvoeringskosten lager Worden de administratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt de doorlooptijd van het proces korter Wordt het gebruiksgemak van de producten diensten verbeterd

Is er zicht op een positieve business case Ervaart de burger bedrijf een betere dienstverlening V

Conclusie efficiency Gem Conclusie Verhouding baten lasten voor burger en bedrijf Gem

Organisatieontwikkelinq In Min met hoe de maatschappii werkt

Sluit de voorgestelde werkwijze aan bij maatscbappelijke ontwikkelingenVerbetert de robuustbeid van de uitvoering V

Is het idee in overeenstemming met de actuele organisatie inrichtingsplannen Voldoet de voorgestelde werkwijze aan hedendaagse standaarden

Past de verwerking binnen de IV architectuur

Conclusie organisatieontwikkeling Gem Conclusie In lijn met hoe de maatschappij werkt \ Gem

UITKOMST WILLEN OPMERKIINGEN ADVIES

OPMERKIHGEhi BIJ IMTERM PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

COMPLIANCE

10 2 d
EFFICIENCY

ORGANISAHEONTWIKKELING

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

NVTMOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

HOE MAATSCHAPPIJ WERKT
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Kunnen
Intern perspectief Extern perspectief

Maakbaarheid Maakbaarheid

Sluit de verwerking aan bij de bestaande standaard werkwijze
Kan de verwerking worden gerealiseerd met bestaande IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met innovatie IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met e overheidsvoorzieningen
Kan de verwerking worden gerealiseerd met commerciele marktvoorzieningen

Conclusie externe Maakbaarheid] Gem

Realiseerbaarheid

Conctusie Maakbaarheid Zijn de gegevens bruikbaarGem

Zijn de gegevens tijdig beschikbaar

Realiseerbaarheid

Is er budget en gekwalificeerd personeel beschikbaar voor de realisatie Conclusie externe Realiseerbaarheid Gem

Kan het project worden ingepland binnen het ontwikkelportfolio

Is de kwaliteit van de gegevens als voldoende vastgesteld voor verwerking Correctie inzaqe en verwiiderrecht

Bestaat er een vindbare toegankelijke inzagevoorziening
Bestaat er een vindbare toegankelijke correctievoorziening
Bestaat er een vindbare toegankelijke verwijdervoorzieningConclusie Realiseerbaarheid f Gem n

Gem

Implementeerbaarheid Conclusie Correctie image en verwijderrecht

m
Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd Implementeerbaarheid

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande formatie bezetting Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande processen werkwijze Zijn eventuele externe producten en diensten tijdig beschikbaar

Conctusie Implementeerbaarheid Conclusie externe Conclusie Correctie image en verwijderrechtGem Gem

UITKOMST KUNNEN OPMERKINGEN ADVIES

OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De verwerking kan worden uitgevoerd binnen de bestaande werkwijze van de Belastingdienst en middels gebruik making
van bestaande voorzieningen van de Belastingdienst

Maakbaarheid

Realiseerbaarheid

AImplementeerbaarheid

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De maakbaarheid middels e voorzieningen of commerciele marktvoorzieningen is hier niet van toepassing aangezien er

gebruik kan worden gemaakt van de bestaande systemen van de Belastingdienst Er hoeft dus geen nieuw systeem
Maakbaarheid

I Realiseerbaarheid
10 2 d

Correctie inzage en

verwijderrecht

Conclusie Correctie inza
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Willen
Intern perepectief Extern perepectief

Compliance nalevinq bedriifsvoerinq Moreel acceptabel

Er is een opdrachlgever automat bepaald Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beter wordt

Is er sprake van meetbare verbetering van naleving van wel regeigeving Ervaren de betrokkenen dat de rechlsgelljkheid beter wordt

Past het gegevensgebmik binnen de handhavingsstrategie Is de voorgeslelde aanpak maatschappelijk acceptabel

Conclusie Moreel accqataSe FJConclusie Naleving B Gem Gem

Efficiency Verhoudinq baten lasfen voor burger en bedriif

S
Worden de uitvoeringskosten lager Worden de adminisiratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt de doorlooptijd van het proces korter Wordt het gebmiksgemak van de producten diensten verbeterd

Is er zicht op een positieve business case Ervaart de burger bedrijf een betere dienstveriening

Conclusie efficiency Conclusie Verhouding baten lasten voor burger en bedrijfGem

Organisatieontwikkelinq In iiin met hoe de maatschapDii werkt

Verbetert de robuustheid van de uitvoering Sluit devoorgesteldewerkwijze aan bij maatschappelijke ontwikkelingen

Voldoet de voorgestelde werkwijze aan hedendaagse standaardenIs het idee in overeenstemming met de actueie organisatie inrichtingspiannen

Past de verwerking binnen de iV architecluur

Conclusie organisatieontwikkeling Conclusie In lijn met hoe de maatschappij werkt fI Gem Gem

UITKOMST WILLEN OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

5
COMPLIANCE

10 2 d
EFFICIENCY

ORGANISATIEONTWIKKELING

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via

een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer

terug moeten betalen

MOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

HOE MAATSCHAPPIJ WERKT

771462 00046
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1 Poortqueries C en M ABS 2018 BuitenlandAdvies

INTERN PERSPECTIEF Opmerkingen OpmerkingenEXTERN PERSPECTIEF

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weerterug moeten betaien

Willen Compliance naleving bedrijfsvoering Moreel acoeptabel

Verhouding baten lastenvoor burger en bedrijf
Efficiency

p rganisatieo ntwikke iing in lijn met hoe de maatschappij werkt

INTERN PERSPECTIEF iXTERN PERSPECTIEF

I
Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weerterug moeten betaien De overige juridische aspecten zijn

niet van toepassing aangezien er geen aanbesteding plaats vindt het betreft een interne verwerking

met gebruikmaking van onze bestaande systemen Er hoeft ook geen verwerkersovereenkomst

Mogen Interne rolverdeling Wettelijke grondslag

Beveiliging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernietigen BAV 10 2 d Juridische aspecten overig indien van toepassing

10 2d

INTERN PERSPECTIEF XTERN PERSPECTIEF

I
De maakbaarbeid middels e voorzieningen of commercieie marktvoorzieningen is hier niet van

toepassing aangezien er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande systemen van de

Belastingdienst Er hoeft dus geen nieuw systeem ontworpen te worden voor deze verwerking Met

Kunnen Maakbaarheid Maakbaarbeid

Reaiiseerbaarheid Reaiiseerbaarheid

Impiementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht
10 2d

Conclusie Correctie inzage en verwijderrecht

I

Mini Business Case kosten baten

Procedurele signalen Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren

Gegevens gebruikt voor testdoeleinden

Externe verwerkers

Gegevensverwerking buiten infra BD

Cloud verwerking

Ja

Inhoudelijke signalenNee

Nee

0Nee 1

0Nee 2

□Nee 3

DNee ICT voorziening intern mogelijk4

□Nee 5

□Nee 6

□Nee 7

Geen PIA verplicht

evt wenselijk

i l

Advies uitvoeren PIA 8
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Mogen
Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdelina Wetteliike arondslag

Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Is er een wettelljke grondslag voor de gegevensverwerking
Wordt er voorzien in een aangepaste procesbeschrijving AO IC Is de gegevensverwerking proportioneel

Is voldoende getoetst of er qua privacy inbreuk minder ingrijpende opiossingen mogelijk zijnWordt er een interne leverovereenkomst afgesloten

Bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het te bereiken doelInterne uitvoering door n a

Conclusie Interne rolverdeling Conclusie Wettelijke grondslag |_Gem 2B Gem

Beveiliginq Doelbindinq

Voldoet de gegevensverwerking aan actueie beveiiigingseisen Worden de gegevens verzameld voor duidelijk bepaalde doeien

Voldoet hettoegangs en autorisatiebeheer aan passende beveiiigingseisen Is de verdere verwerking verenigbaar met het doei van de oorspronkeiijke verwerking

Zijn de beveiiigingsmaatregeien passend voor de gevoeiigheid van de gegevens Kan het doei met de verwerkte gegevens bereikt worden

Conclusie Doetbinding f GewGem

Conclusie Beveiligin^ Gem

Juridische aspecten overiq indien van toepassinq

Bewaren archiveren en vernietiqen BAV Is de voorgenomen verwerking getoets aan het aanbestedingsrecht de aanbestedingscriteria V

Is het BAV proces transparent en kenbaar conform de seiectieiijsten Wordt er een verwerkersovereenkomst en of convenant opgesteld

Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Wordt er een PIA uitgevoerd V

Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing} Gem

Verwijzingen wetteliike qrondslag en

http wetten overheid nl BWBR0002320 2016 05 01tfHoofdstukVIIIConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BAV Gem Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in
UITKOMST MOGEN

OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

Interne rolverdeling

Beveiliging 10 2 d

Bewaren archiveren

en vernietigen BAV

EXTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechle

belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer terug moelen betalen De overige Juridische aspecten zijn niet van toepassingWettelijke grondslag
aangezien fir aanbfisteding plaats vindt het bfitreft een intfirnfi verwfirkina met gfibruikmakina van onyg h gtaandfi Er hofift ook aeen

10 2g

Doelbinding

Juridische aspecten

overig indien van

toepassingh

771465 00048



Signaalanalyse Postbus

AVG beginselen toets

Product Signaalanalyse Postbus

Beginsel MaatregelRisico

Ja maar de verwerking is voornamelijk op bedrijfsgegevens Pseudonimiseren optermijn zie ook maatregelen Gruff

gericht Omdat aan elk bedrijf ook bestuurders of

contactpersonen hangen worden ook persoonsgegevens

verwerkt {voornamelijk in relatienetwerken zoals Gruff

worden er persoonsgegevens verwerkt

Wettelijke basis Wet op Controle Rechtpersonen Track

Justis AWR IW middelwetgeving rechtspersonen zoals

OB LH VPB

Opdrachtgever MKB

Doeleinden doorlopend toezicht op rechtspersonen om

veelplegers te signaleren voorkomen en daardoor invulling

Geen

op rechtmatigheid wijze

Zie maatregelen Gruff

voor welbepaalde en uitdrukkelijk
omschreven doeleinden en niet verder op een geven aan de Wet op Controle Rechtspersonen
met die doeleinden onverenigbare wijze worden

verwerkt doelbinding

Gebruikte bronnen IKB Gruff en Aktes KvK zijn verenigbaar

Alleen de gegevens die nodig zijn worden uitgeleverd geen Zie maatregelen Gruff

detailgegevens alleen metagegevens zoals is op tijd

aangifte gedaan i p v aangifte details Gruff uitdraai en

relevante aktes

De gegevens worden direct uit de bronsystemen verkregen Zie maatregelen Gruff

Alleen in Gruff worden gegevens uit andere bronnen

gecombineerd

De resultaten worden op een besloten SG bewaard Na een Schoningsprocedure meet beschreven en 1C worden ingericht

jaar worden de gegevens verwijderd

autorisaties 9 EHI personen wordt tot 5 teruggebracht

Manier van uitleveren Signalen worden van Track Justis

ontvangen via de Haagse Ring Signaal wordt geregisteerd in postbus

eigen systeem met datum en afhandelmethode Resultaat

wordt naar de EOS postbus gestuurd voor verdere

verwerking door EOS teams

beperkt tot wat noodzakelijk is voor de

doeleinden minimale gegevensverwerking

juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd

juistheid

niet langer bewaard dan voor de doeleinden

noodzakelijk is opslagbeperking

Korte termijn uitleveren conform maken aan de DF A

procedure uitleveren bij voorkeur via besloten SG of CP i p v

Lange termijn uitleveren via dashboard SAS VA of Inzichteen passende beveiliging ervan gewaarborgd is

integriteit en vertrouwelijkheid

Conclusie geen blokkerende AVG risico s wel is deze verwerking in grote mate afhankelijk van Gruff dus die maatregelen moeten eerst gei mplementeerd worden
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10 2 d 10 2 gOB

AVG beginselen toets
10 2dg

Producten

Beginsel MaatregelRisico

Ja^ maar minimaal want voomamelijk warden

bedrijfsgegevens verwerkt Alleen als bet een ZZPers betreft

warden direct persaonsgegevens verwerkt

Pseudanimiseren ap termijn

warden er persoonsgegevens verwerkt

Wettelijke basis AWR IW Wet OB 1968 Fraudewetgeving Geen

2013op rechtmatigheid wijze

Opdrachtgever MKB

Daeleinden voor Taezicht en Handhaving ap de heffing en Praducten maeten ap termijn warden avergebracht naar bet

cluster van de OB en daarin gebruikte datafundamentenvoor welbepaalde en uitdrukkelijk
omschreven doeleinden en niet verder op een

met die doeleinden onverenigbare wijze worden

verwerkt doelbinding

inning van de OB

Gebruikte bronnen BVR OB LH en Inning zijn

vereningbaar

Datafundamenten DFSiA worden niet gebruikt

Alleen de gegevens die nodig zijn worden uitgeleverd naar

de bebandelaars via 1 werkverdeler
beperkt tot wat noodzakelijk is voor de

doe einden minimale gegevensverwerking

De gegevens worden direct uit de bronsystemen verkregen Producten maeten op termijn worden avergebracht naar bet

en opgewerkt in eigen datafundament Risico is dat deze cluster van de OB en daarin gebruikte datafundamenten

opwerking anders is dan de opwerking van de DF A

datafundamenten met als gevolg interpretatie verschillen

juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd

juistheid

Direct na uitleveren worden de resultaten verwijderd

Resultaten wordt wel bewaard in een backup directory

wordt regelmatig doorThijs geschoond

Schoningsprocedure moet beschreven en 1C worden ingericht

niet langer bewaard dan voor de doeleinden

noodzakelijk is opslagbeperking

ff autorisaties 3 EHI personen en wordt 1 persoon

uitgeleverd

een passende beveiliging ervan gewaarborgd is Manier van uitleveren de brondata staat op Teradata

Resultaten worden in een excel bestand lokaal opgeslagen Lange termijn uitleveren via dashboard SAS VA of Inzicht

am vervolgens via Sametime naar de werkverdeler bij MKB

te worden gestuurd

Korte termijn uitleveren conform maken aan de DF A

procedure resultaten opslaan op besloten SG en uitleveren bij

voorkeur via besloten SG of CP

integriteit en vertrouwelijkheid

Conclusie geen blokkerende AVG risico s want er worden weinig persoonsgegevens venwerkt en oak bij de beginselen zijn grote risico s geconstateerd
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Gegevensbeschermings effectbeoordeling Datafundament FRI

A Beschrijving kenmerken van de gegevensverwerkingen

1 Datafundament FRI

Datafundament FRI dient om fraudelijsten en signaleringen uit diverse te bundelen en in een

overzicht te presenteren aan de afnemers en gebruikers De volgende bronnen worden

ontsloten in het datafundament FRI

10 2dg

Datafundament FRI is een zogeheten Protected datafundament Zo min mogelijk personen

mogen bij deze data komen De data mag alleen gebruikt worden met toestemming van de

FIOD vooraf en voor BTW carrouselfraude {tenzij anders afgesproken De gegevens zijn

dusdanig gevoelig dat afscherming noodzakelijk is ook binnen DF A Dit is ook een

voorwaarde om de gegevens te mogen gebruiken

2 Persoonsgegevens

Gegeven Soort gegeven

BurgerService Nummer {BSN Wettelijk identificatienummer

Wettelijk identificatienummerVAT nummer OB nummer

BedrijfsNaam Gewoon persoonsgegeven

Land Gewoon persoonsgegeven

Risico kwalificatie Gevoelig persoonsgegeven

3 Gegevensverwerkingen

De gegevensverwerking voor het opbouwen van het datafundament FRI ziet er als voIgt uit

Flet verwerkingschema is opgenomen in de bijiage “DFFRI 1 0FIOW pdF’

Informatie over de bronnen

10 2dg
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10 2dg

4 Verwerkingsdoeleinden

De gegevensverwerking heeft als doel om projecten te ondersteunen om in zo n vroeg

mogelijk stadium potentiele fraude te traceren en te voorkomen Naast genoemde

{algemene fraude kan deze informatie specifiek gebruikt worden wanneer er sprake is van

BTW carrouselfraude De informatie wordt ook verwerktten behoeve van statistische en

analyse doeleinden

5 Betrokken partijen

De volgende partijen zijn bij de verwerking betrokken

Verwerkingsverantwoordelijk en verwerker

Belastingdienst DF A

Verstrekker

10 2dg

10j2 d

10 2 g

Ontvanger

Belastingdienst MKBd m v het product afgifte BTW nummer {gemaakt door DF A

Belastingdienst MKB d m v het product OB carrousel fraude {gemaakt door DF A

6 Belangen bij de gegevensverwerking

De volgende belangen zijn met de gegevensverwerkinggemoeid

Preventie van fraude

Algemeen belang met deondersteuningvan de uitvoeringtoezichtOB
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7 Verwerkingslocaties

De gegevensverwerking vindt plaats door DF A te Utrecht op de Teradata SAS grid omgeving die

is opgesteld in het automatiseringscentrum van de Belastingdienst in Apeldoorn

Techniek en methode van gegevensverwerking

De gegevensontsluiting vindt plaats met behulp van de volgende methoden

1VA Transfer

Full Copy Dataset

Change Data Capture het laden van delta s via stagingTeradata

8

De gegevens worden geplaatst in een afgescheiden datagebied op de Teradata machine en

worden met standaard SAS tooling {zoals Dl Studio en Enterprise Guide via de SAS Grid

verwerkt

9 Juridisch en beleidsmatig kader

Het volgende juridisch kader is van toepassing

Algemene wet inzake Rijksbelastingen

Archiefwet

Wet op de Omzetbelasting

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst BIR

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie VIRBI

Bewaartermijnen

Voor de bewaartermijnen wordt aangesloten bij de selectielijsten van de bronsystemen Voor

de CPB informatie geldt een bewaartermijn van drie jaar conform Internationale afspraak

10

Voor het datafundament zijn de bewaartermijnen echter nog niet volledig toegepast Signalen

worden 5 jaar als actief gezien en daarna niet verwijderd

B Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

11 Rechtsgrond

AVG artikel 6 Rechtmatigheid van de verwerking letter e 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 dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is

opgedragen

12 Bijzondere persoonsgegevens

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt Wei wordt er een gevoelig

persoonsgegeven tijdens de verwerking toegevoegd namelijk een risico indicator met de

waarde wel of geen risico
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