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Geachte 

Op 14 december 2021 ontving ik uw verzoek om informatie van 14 december 
2021 op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Omdat de 
Wob op 1 mei 2022 is vervangen door de Wet open overheid (hierna: Woo), is de 
Woo van toepassing op uw verzoek. De ontvangst van uw verzoek heb ik op 
29 april 2022 in een brief, aan u verzonden via e-mail, bevestigd. U verzoekt om 
de volgende stukken: 

1. Draaiboeken, richtlijnen dan wel andere afspraken over de handelwijze 
van de Belastingdienst met betrekking tot (de behandeling van) AVG-
verzoeken; 

2. De verslagen van vergaderingen van degenen die zijn betrokken bij (het 
afspreken van) deze werkwijze; 

3. De (sets van) (werk)instructies en de daarbij behorende documenten die 
de medewerkers van de Belastingdienst ter beschikking staan ten behoeve 
van de uitvoering van deze werkwijze; 

4. Documenten waaruit blijkt welke selectiecriteria worden gehanteerd in 
behandeling van AVG-verzoeken; 

5. De documenten waarin eventuele (beleids)afspraken met andere 
bestuursorganen zijn opgenomen ten behoeve van (de behandeling van) 
AVG-verzoeken; 

6. Andere overige documenten die betrekking hebben op AVG-verzoeken. 

Met u is overeengekomen dat de geInventariseerde documenten in deelbesluiten 
(gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt. Hierbij treft u het eerste deelbesluit op 
uw verzoek aan. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante artikelen uit 
de Woo verwijs ik naar bijlage A. 
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Inventarisatie documenten 
Naar aanleiding van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Van 
sommige documenten bestaan meerdere versies. Ik heb een inventarislijst 
gemaakt per 1. september 2022, waarop de meest recente versie van de 
documenten is opgenomen. De inventarislijst is als bijlage B bij dit besluit 
gevoegd. 

De documenten die in dit deelbesluit openbaar worden gemaakt, hebben 
betrekking op onderdeel 1 en 3 van uw verzoek. • 

Ten aanzien van de actualiteit van een aantal documenten die zijn opgenomen in 
de inventarislijst merk ik het volgende op. Voor het document 'Handleiding AVG-
verzoeken' geldt dat de informatie die daarin is opgenomen, verouderd is en op 
onderdelen niet (meer) overeenkomt met de actuele werkwijze die van toepassing 
is op het afhandelen van AVG-verzoeken. Daarnaast geldt voor het 
instructiedocument 'Afhandelen inzageverzoeken met gegevensdeling' eveneens 
dat de informatie in dit document gedateerd is. De werkwijze in dit document is 
nog geent op de eerste resultaten van het PWC-onderzoek naar gegevensdeling, 
zoals opgenomen in het rapport 'Onderzoek gegevensdeling met derden' van 
19 januari 2022. Inmiddels heeft PWC op 26 oktober 2022 een validatierapport 
uitgebracht, dat als bijlage is opgenomen bij de brief aan de Tweede Kamer d.d. 
4 november 2022, blz. 11 en volgende. De nuancering die PWC geeft van de 
uitkomsten in het eerdere rapport, is intussen van invloed op de werkwijze die 
wordt gehanteerd. 

De documenten die in de volgende deelbesluiten (gedeeltelijk) openbaar worden 
gemaakt, hebben betrekking op onderdeel 2, 4, 5 en 6 van uw verzoek. Deze 
documenten zijn nog niet opgenomen in de inventarislijst van dit deelbesluit. 

Besluit 
Ik besluit de documenten (deels) openbaar te maken. Voor een specificatie per 
document verwijs ik naar de inventarislijst. 

Overwegingen 
Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder 
daarbij een belang te hoeven stellen. Dit volgt uit artikel 1.1. van de Woo en is 
een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat 
overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die de 
openbaarheid beperken. De uitzonderingsgronden staan vermeld in hoofdstuk 5 
van de Woo. Ik moet het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de 
belangen die de uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij 
de regel dat wanneer ik informatie aan u verstrek, de informatie openbaar is voor 
een ieder. De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is. 

Het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder d, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als openbaarmaking inspectie, controle of toezicht 
door bestuursorganen belemmert en het belang van het niet openbaren van de 
informatie zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. In document 7 heb 
ik op verschillende plaatsen een verwijzing opgenomen naar deze 
uitzonderingsgrond, aangezien het belang van inspectie, controle en toezicht door 
de Belastingdienst in het geding is. Daarbij gaat het om informatie over de 
controle- en toezichtstrategie van de Belastingdienst. Openbaarmaking kan er toe 
leiden dat het belang van een effectieve controle en het belang van effectief 
toezicht kunnen worden geschaad. Ik weeg deze belangen zwaarder dan het 
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belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik daarom niet openbaar. 
Waar van toepassing heb ik de informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding 
van: 5.1.2.d. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als openbaarmaking de persoonlijke levenssfeer 
schaadt en het belang van het niet openbaren van de informatie zwaarder weegt 
dan het belang van openbaarheid. In document 1, 6, 7 en 8 heb ik op 
verschillende plaatsen een verwijzing opgenomen naar deze uitzonderingsgrond; 
in deze documenten staan persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om 
gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, 
emailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed 
werkgeverschap ben ik van mening dat het belang van privacy van de betrokken 
ambtenaren zwaarder weegt dan het algemene belang van openbaarmaking. 
Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. Waar van toepassing heb 
ik de informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 5.1.2.e. 

De beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder h, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken wanneer openbaarmaking de beveiliging van personen 
en bedrijven en het voorkomen van sabotage in de weg staat en het belang van 
het niet openbaren van informatie zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarheid. In document 1 en 7 heb ik op verschillende plaatsen een verwijzing 
opgenomen naar deze uitzonderingsgrond. Hierbij gaat het om verwijzingen naar 
software, interne links, informatie over autorisaties, gebruikte filters en de 
inrichting van het digitale landschap binnen de Belastingdienst. Het belang bij het 
voorkomen van oneigenlijk gebruik van deze informatie weeg ik hier zwaarder dan 
het algemene belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik daarom niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik de informatie onleesbaar gemaakt onder 
vermelding van: 5.1.2.h. 

het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken wanneer openbaarmaking het goed functioneren van 
de Staat of andere overheden schaadt en het belang van het niet openbaren van 
de informatie zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. In document 1 
en 7 heb ik op verschillende plaatsen een verwijzing opgenomen naar deze 
uitzonderingsgrond. Die plaatsen bevatten informatie met verwijzingen naar 
interne bronnen, interne bronlocaties en interne links. Het,belang bij het 
voorkomen van oneigenlijk gebruik van deze informatie weeg ik hier zwaarder dan 
het algemene belang van openbaarmaking. Het openbaar maken van de 
informatie heeft bovendien geen meerwaarde in het licht van een goede en 
democratische bestuursvoering. Deze informatie maak ik daarom niet openbaar. 
Waar van toepassing heb ik de informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding 
van: 5.1.2.1. 
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namens de staatssecretaris van Financien -  Fiscaliteit en Belastingdienst 

sSiie 
A1. 

Wijze van openbaarmaking 
De door u gevraagde informatie stuur ik met dit besluit in kopie mee. 

De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor eenieder 
kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

Hoogachtend, 

Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van deze 
wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dagtekening van deze brief een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden verzonden naar het volgende 
adres: 

De staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst 
P/a Belastingdienst MKB Utrecht 
Postbus 18500 3501 CM UTRECHT 

Het bezwaarschrift moet door u zijn ondertekend en tenminste uw naam en adres, een 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
grond(en) van het bezwaar bevatten. 
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Bijlage A 

Artikel 1.1  
Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 
belang to hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen. 

Artikel 5.1  
1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege 

voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 

onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk 
toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze 
persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de 
betrokkene openbaar zijn gemaakt; 

e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 
algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in 
artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk 
op de levenssfeer maakt. 

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover 
het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 
internationale organisaties; 

b. de economische of financiele belangen van de Staat, andere 
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-
informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op 
handelingen met een vertrouwelijk karakter; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, 

genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 
g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking 

heeft; 
h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van 

sabotage; 
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke 

lichamen of bestuursorganen. 
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Handleiding behandeling (inzage)verzoeken AVG 

Deze handleiding is bedoeld voor de afhandeling van specifieke inzageverzoeken (en verzoeken om 
correctie, verwijdering en bezwaar tegen de verwerking). Algemene verzoeken worden vooralsnog 
centraal afgedaan, waarbij de verzoeker een informerende brief ontvangt. Daarin wordt verzoeker 
zoveel mogelijk geinformeerd over wat de Belastingdienst met persoonsgegevens doet. Ook wordt 
verzoeker gewezen op de mogelijkheid een specifiek verzoek te doen1. Bij de specifieke verzoeken 
moet inhoudelijk beoordeeld worden of en zo ja welke informatie wel cq niet verstrekt wordt. De 
verzoeken /open zoveel mogelijk via GBV. Het gehele proces rond de behandeling van verzoeken - 
zowel de algemene als de specifieke is in een schema verwerkt en opgenomen aan het eind van 
deze handleiding. 

O. TDDSCHRI3VEN IN SAP  
Alle werkzaamheden die verband houden met de behandeling van AVG-verzoeken worden in SAP- 
tijd geschreven onder de code 3350333031 

1. ONTVANGST VERZOEK  
De verzoeken worden in principe ontvangen via Postbus 2508, 6401 DA Heerlen. Dit 
postbusnummer staat op Belastingdienst.nl. Ook elders binnen de Belastingdienst kunnen 
verzoeken ontvangen worden. De DIV zet de verzoeken in GBV in de bake Ontvangen AVG-
verzoeken. 

Verzoeken van burgers die geen BSN hebben (buitenlanders, statushouders) kunnen niet in GBV 
gezet worden. Deze plaatst de DIV op de Q-schijf in de daartoe bestemde map AVG verzoeken 
zonder BSN met submappen voor Belastingen, Douane, FIOD en Toeslagen. De medewerkers die 
voor deze mappen geautoriseerd zijn halen deze verzoeken zelf uit de mappen en behandelen ze. 
Behandelaars moeten dus dagelijks in deze mappen kijken. Zij houden hier zelf bestuurlijke 
informatie over bij zoals het aantal verzoeken dat binnenkomt en onder welke werkstroom (zie 2.2) 
ze vallen. Het pad naar de map is 5.1 lid 2 onderdeel h 
Toegang geven tot zo'n map kan via 
5.1 lid 2 onderdeel h 

5.1 lid 2 onderdeel h 

AVG-verzoeken kunnen ook per e-mail binnen komen. Uitgangspunt (Handleiding extern mailen) 
is dat je een email zelf in GBV gezet. Je kunt een e-mail bij uitzondering doorzenden (doorsturen 
met bijlagen) naar de mailpostbus van de DIV-afdeling van jouw locatie met het verzoek deze op 
te nemen in GBV. Voor vragen hierover kun je terecht bij de medewerkers van de DIV die zijn 
opgenomen in de contactlijst die in Connect People Community Inzageverzoeken AVG. 

Als je fysieke verzoeken krijgt die onverhoopt niet langs de DIV zijn geweest bied je deze aan bij 
de DIV met een scanformulier en laat het in de AVG-bak zetten. 

Verzoeken zijn in beginsel vormvrij maar als iemand mondeling een verzoek doet, bijvoorbeeld via 
de Beltel, dan wordt hem gevraagd een schriftelijk verzoek te doen en dat op te sturen naar 
Postbusnummer 2508, 6401 DA Heerlen. 

AVG-verzoeken kunnen ook zitten in andere brieven zoals bezwaarschriften en klachten. Als een 
medewerker zo'n brief krijgt biedt hij deze bij de DIV aan om in de AVG-bak te zetten. De rest van 
de brief handelt hij zelf af. 

Op grond van overweging 63 bij de AVG kan de verwerkingsverantwoordelijke om specificatie vragen: 
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke een grote hoeveelheid gegevens betreffende de betrokkene 
verwerkt, moet hij de betrokkene voorafgaand aan de informatieverstrekking kunnen verzoeken om te 
preciseren op welke informatie of welke verwerkingsactiviteiten het verzoek betrekking heeft. 
2  De bijlage 2 
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2. INBOEKEN EN BEOORDELING ALGEMEEN VERZOEK / SPECIFIEK VERZOEK 
CFD/DIV scant de verzoeken na binnenkomst, voorziet ze eventueel van een BSN als dat niet 
vermeld is, en zet ze in GBV. Verzoeken van burgers zonder BSN zet CFD/DIV op de Q-schijf AVG 
zonder BSN in desbetreffende submappen. 

Beoordelaars bij CAP beoordelen of er sprake is van een algemeen of specifiek verzoek. De 
specifieke verzoeken worden in aparte "bakken3" voor Belastingen, FIOD, Douane, Toeslagen of 
Bedrijfsvoering in GBV geplaatst. 

2.1 Algemene verzoeken 
CAP plaatst algemene verzoeken in de bak AVG massaal inzage van CSB (Centraal Serviceteam 
Beroep). Wanneer er meer dan 4500 verzoeken in de CSB-bak staan worden de verzoeken in de 
andere bakken van CAP voor massale inzage geplaatst. 
Algemene verzoeken zijn: 

a. Verzoeken die worden ingediend via een standaardbrief van Consumentenbond, Bits of 
Freedom of een andere organisatie en waarbij doorgaans wordt verzocht om inzage in alle 
bij de Belastingdienst bekende gegevens. 

b. Verzoeken die via een door betrokkene zelf opgestelde brief worden ingediend en waarbij 
ook verzocht wordt om alle bij de Belastingdienst bekende gegevens. 

CSB en zo nodig CAP, handelt deze verzoeken zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen maand of 
door de standaardantwoordbrief naar verzoeker te sturen. 

2.2 Specifieke verzoeken 
Specifieke verzoeken zijn verzoeken die bijvoorbeeld toegespitst zijn op een bepaald 
belastingmiddel, een bepaalde toeslag, een bepaalde douaneaangelegenheid of een verzoek op 
grond van de Wet Politiegegevens. Specifieke verzoeken zijn in dit verband ook verzoeken om 
correctie, vergetelheid of bezwaar (voorheen onder de Wbp: verzet) tegen een verwerking. Ook 
bezwaren tegen een beschikking op een eerder verzoek wordt beschouwd als specifiek verzoek. 

Als een specifiek verzoek afkomstig is van een burger of verschillende burgers verstuurt CAP naar 
deze burger(s) een standaard ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging voegen zij in GBV 
bij het verzoek zodat kenbaar is dat en wanneer de ontvangstbevestiging verstuurd is. 

Als een specifiek verzoek afkomstig is van een gemachtigde (bv. Advocaat) dan moet de 
behandelaar zelf een ontvangstbevestiging sturen. Hij kan dan kiezen voor de 
standaardontvangstbevestiging via BRAPP of zelf een ontvangstbevestiging opstellen en versturen. 

CAP plaatst de specifieke verzoeken in de bakken van desbetreffend dienstonderdeel en labelt de 
verzoeken onder een van de volgende werkstromen: 

1. AVG Inzage Verzoek 
2. AVG correctie Verzoek 
3. AVG verwijderen Verzoek 
4. AVG Nog te bepalen 
5. Beschikking Bezwaar 

Verder kunnen er specifieke verzoeken binnenkomen van ex-medewerkers die zien op 
medewerkersgerelateerde gegevens. Deze verzoeken komen in principe bij de medewerkers 
van O&P terecht maar mocht er onverh000t toch een on ie bureau komen dan kun je het sturen 
naar:  5.1 lid 2 onderdeel i 

Verzoeken van VIP's 
Verzoeken van VIP's (1. Koninklijk huis, politici, bekende Nederlanders of 2. (ex)medewerkers en 
inwonende gezinsleden) worden door een VIP-geautoriseerde medewerker van CAP in GBV gezet. 
Het CSB levert het verzoek op aan een medewerker met een VIP-autorisatie die genoemd staan in 
de contactlijst. Deze medewerker behandelt niet zelf het verzoek maar laat dat doen door een 
collega die is gemandateerd voor de afhandeling van AVG-verzoeken uit de contactlijst. 
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3. TOEDELEN  

3.1 Specifieke verzoeken Belastingen 
CSB deelt de verzoeken van Belastingen toe. 

Het CSB deelt specifieke verzoeken (ook correctieverzoeken en bezwaren ed.) toe aan een van de 
daartoe gemandateerde medewerkers (hierna: de behandelaar) aan de hand van de daarvoor 
opgestelde contactlijst met behandelaars die in de Community Inzageverzoeken AVG staat. De 
meeste verzoeken zullen via de Postbus binnenkomen en worden opgeleverd aan behandelaars van 
PDB en MKB en daarna aan GO. Als verzoeken gericht zijn aan een (kantoor van) een uitvoerende 
directie wordt het verzoek aan een behandelaar van dat kantoor, en als die er niet is van de 
uitvoerende directie opgeleverd. Het CSB stuurt een attentiemail naar de behandelaar zodat deze 
weet dat er een verzoek op zijn naam is gezet. Het mailadres van het CSB is: 5.1 lid 2 onderdeel i 
5.1 lid 2 onderdeel i 
	

Dit adres is alleen te benaderen vanuit de belastingdienstomgeving. 

Verplaats geen verzoeken van de centrale bak in GBV naar je eigen bak. 

3.2 Specifieke Verzoeken voor Douane, Toeslagen, FIOD en Bedrijfsvoering 
CAP zet de specifieke verzoeken voor deze dienstonderdelen in desbetreffende bakken in GBV 
waarna medewerkers de verzoeken uit de bakken halen en behandelen. Deze medewerkers moeten 
dagelijks in deze bakken kijken. Om hieraan herinnerd te worden kan gebruik gemaakt worden van 
Dashboard MOAW, waarbij je het systeem GBV kunt aanvinken. 

Zie de handleiding voor installatie in instellingsmogelijkheden: 
5.1 lid 2 onderdeel h 

De tool is op twee verschillende wijzen in te stellen wat het opstarten/openen betreft. 

4. INHOUDELDKE BEHANDELING SPECIFIEKE VERZOEKEN 

Voorbeeldbrieven, tekstblokken en inhoudelijke vragen 
Voor voorbeeldbrieven en tekstblokken kan je de Community Inzageverzoeken AVG raadplegen. 
Kun je daar niet vinden wat je zoekt of heb een juridisch inhoudelijke vraag dan kun je die mailen 
naar  5.1 lid  2 onderdeel  i  De Privacyfofficer van IV&D zorgt samen met de lavaco Formeel recht dat de 
vragen beantwoord worden. De antwoorden zullen voor zover nuttig ook in de Community 
Inzageverzoeken AVG geplaatst worden. 

Als de eerst aangewezen behandelaar om wat voor reden dan ook het verzoek niet kan behandelen 
dan neemt de behandelaar contact op met een collega-behandelaar uit de contactlijst om te zorgen 
dat het verzoek op de juiste plek komt. Er verzoek mag niet teruggestuurd worden aan het CSB en 
bij voorkeur wordt er GEEN contact opgenomen met het CSB. 

De behandeling van de specifieke verzoeken start na toedeling aan de behandelaar. 

Brieven waarin naast een verzoek om inzage meer onderwerpen aan de orde worden gesteld 
(bijvoorbeeld ook een klacht of bezwaar is opgenomen) en waaruit blijkt dat de inzage samenhangt 
met een breder verschil van inzicht tussen betrokkene en Belastingdienst over een belasting-, 
toeslag- of douanezaak of FIOD -kwestie, behandelt de behandelaar in overleg met de klacht- of 
bezwaarbehandelaar. Soms moeten verzoeken gesplitst worden. 

4.1 Versturen ontvangstbevestiging 

De behandelaar stuurt een ontvangstbevestiging als het verzoek afkomstig is van een gemachtigde 
aan verzoeker met daarin de volgende tekst: 
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FIOD: 
- Douan 
- Toesla 

5.1 lid 2 onderdeel i 

Ontvangstbevestiging 
Op (datum) ontving ik uw brief waarin u een verzoek doet op basis van Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

1k streef er naar om binnen een maand na ontvangst op uw verzoek te beslissen. Als dat niet lukt 
ontvangt u daarover een brief en kan ik die termijn met twee maanden verlengen. 

Is het verzoek afkomstig van burgers dan heeft CAP hiervoor al een ontvangstbevestiging 
verstuurd die is terug te vinden in GBV. 

4.2 Weigeren 

De behandelaar beoordeelt allereerst of het verzoek een repetitief karakter heeft of anderszins 
buitensporig is. Of een verzoek repetitief is kan de behandelaar zien in GBV door het BSN in te 
typen in GBV. Controleer wel of het steeds dezelfde verzoeken zijn of verschillende. Als steeds 
dezelfde verzoeken zijn ingediend of een verzoek is dusdanig omvangrijk dat het buitensporig 
genoemd kan worden, wordt het verzoek geweigerd. Deze weigering wordt in een beschikking 
vastgelegd, en schriftelijk aan de verzoeker meegedeeld. 

4.3 Informatie overige onderdelen Belastingdienst 

Als er geen aanleiding is om het verzoek te weigeren, inventariseert de behandelaar welke 
categorieen gegevens gevraagd worden. 

Worden er gegevens gevraagd van FIOD, Douane en of Toeslagen, dan wordt aan de hierna 
genoemde contactpersonen gevraagd om deze gegevens te verzamelen. FIOD, Douane en 
Toeslagen beoordelen overeenkomstig 4.3.1 en 4.3.2 of informatie verstrekt moet worden. 
Raadpleeg altijd de contactpersoon van de FIOD als er om gegevens gevraagd wordt op grond van 
de Wet Politiegegevens. (WPG). Vervolgens wordt behandelaar geYnformeerd over de te 
verstrekken informatie cq de niet te verstrekken informatie. De behandelaar bewaakt de ' 
voortgang. De informatie wordt in een samenwerkingsmap op de Q—schijf gezet. 

mailadressen: 

4. 4 Informatie 'Blauw 

Ten aanzien van de gevraagde gegevens die van `Blauw' zijn, beoordeelt de behandelaar of deze 
verstrekt moeten worden. Hierbij wordt allereerst getoetst aan de volgende criteria: 

4.4.1 INFORMATIE AL BEKEND / KAN BEKEND ZIJN BIJ BETROKKENE 

1. Is de informatie al bekend bij betrokkene? 
a. Omdat hij die zelf heeft aangeleverd 
b. Omdat die al eerder is verstrekt door de Belastingdienst 

Is de informatie voor betrokkene te vinden op websites en in portalen? 

Als alleen gegevens gevraagd worden die onder 1 of 2 vallen hoeft verder geen inspanning 
gepleegd te worden om gegevens te zoeken. Geef wel aan waar verzoeker die gegevens dan kan 
vinden (dat zal met name in de portalen Mijn Belastingdienst of Mijn Toeslagen zijn) 

3. Wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen wordt geen info 
verstrekt wanneer en voor zover (art. 14-5 AVG): 

a. het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel 
inspanning zou vergen 
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b. de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een 
beroepsgeheim 

Voorbeeld: indien verzocht wordt om de informatie die wij van betrokkene hebben over zijn 
auto kan er in algemene zin worden verwezen naar de verwerking tbv de 
motorrijtuigenbelasting. De relevante informatie (zoals type auto en kenteken) is deels 
afkomstig van RdW en reeds bij betrokkene bekend (denk aan aanslag 
motorrijtuigenbelasting) 

Als een of meer van bovengenoemde situaties van toepassing is op een gevraagde categorie, wordt 
(per categorie) in de beschikking hiernaar verwezen. Dit is in overeenstemming met de AVG, die 
bepaalt dat de bepalingen over het verstrekken van inzage niet van toepassing zijn in geval de 
betrokkene al over de informatie beschikt (artikelen 13, vierde lid, en 14, vijfde lid, onderdeel a). 

(In de loop van de tijd zullen hiervoor standaardtekstblokken beschikbaar worden gesteld.) 

4.4.2. GEVRAAGDE INFORMATIE VALT ONDER EEN WEIGERINGSGROND 

Vervolgens wordt getoetst of de gevraagde informatie onder een van de volgende beperkingen 
valt: 

voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat, 
met name een belangrijk economisch of financieel belang van de Unie of van een lidstaat, 
met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en 
sociale zekerheid (bijvoorbeeld renseignementen); 
een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het 
incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag 

Indien een of meer van bovengenoemde situaties van toepassing is op een gevraagde categorie, 
wordt dit (per categorie) in de beschikking gemotiveerd. 

(In de loop van de tijd zullen ook hiervoor standaardtekstblokken beschikbaar worden gesteld.) 

4.4.3 WEL TE VERSTREKKEN INFORMATIE 

De behandelaar raadpleegt voor de categorieen gegevens die wel verstrekt mogen worden de DWB 
applicatie AVG. Zo lang als deze applicatie niet beschikbaar is en voor gegevens die niet via de 
applicatie gevonden kunnen worden kan de behandelaar zelf in Klantbeeld kijken en/of of een 
beroep doen op B/ICC via 5.1 lid 2 onderdeel i 	 verzoeken 
om de gevraagde categorieen gegevens op te leveren in voor de verzoeker begrijpelijke tekst. 
Soms wordt gevraagd persoonsgegevens te verstrekken die verwerkt worden in bepaalde 
verwerkingen. In bijlage 3 is een lijst opgenomen met verwerkingen met daarbij de 
contactpersonen die daarover geraadpleegd kunnen worden. De nummers zijn de nummers uit het 
Verwerkingenregister. Op de privacypagina van de Belastingdienst is de publieksvriendelijke versie 
van het verwerkingenregister te vinden Overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens door de 
Belastingdienst. Hiernaar wordt verwezen in de standaardantwoordbrief als men een specifiek 
verzoek wil doen. De inhoud van dit overzicht kun gebruiken bij het in algemene zin beschrijven 
van verwerkte persoonsgegevens in een verwerking. 

Een verzoek om inzage op grond van de AVG geeft alleen recht op inzage in de persoonsgegevens 
die over een betrokkene worden verwerkt. De AVG geeft geen recht op de gehele documenten. Een 
verzoek om inzage in de persoonsgegevens is dus anders dan een verzoek om inzage in de op de 
zaak betrekking hebbende stukken. Mocht je besluiten in het kader van een AVG-verzoek om 
inzage documenten te verstrekken, zorg er dan wel voor dat persoonsgegevens van derden (zoals 
gegevens van andere betrokkenen en/of medewerkers van de Belastingdienst) gelakt zijn. 
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naw gegevens en gegevens zoals die genoemd worden in de 
verwerkingen. Welke persoonsgegevens in welke verwerking verwerkt worden is te vinden in het 
verwerkingenregister. 

Versie 25 mei 2020 



4.4.4 INZAGE EIGEN DOSSIER 
Als iemand met een beroep op de AVG inzage in eigen dossier vraagt leg hem (telefonisch of 
schriftelijk) dan uit dat de AVG (en de WOB) daar niet voor bedoeld is en dat als er een bezwaar 
loopt of er een voorgenomen boete is iemand een beroep kan doen op artikel 8:42 AWB om inzage 
in de op de zaak betrekking hebbende stukken. 

4.5 Verlengen 
Als duidelijk is dat een verzoek niet binnen een maand afgehandeld kan worden, verlengt de 
behandelaar de termijn binnen die maand met twee maanden. Deze verlenging moet gemotiveerd 
worden. De brief moet ondertekend worden door een gemandateerde behandelaar. Hiervoor 
gebruik je de volgende tekst: 

Mededeling over de beslistermijn van uw verzoek 
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan de Belastingdienst de 
beslistermijn op een verzoek eenzijdig met twee maanden verlengen. Ik maak gebruik van deze 
wettelijke bevoegdheid omdat 	 De beslistermijn van een maand voor de afdoening van uw 
verzoek verleng ik daarom met twee maanden. 

De Minister van Financien 

Namens deze, 
De AVG- behandelaar 

4.6 Termijnen 
Voor de afhandeling van de verzoeken gelden de termijnen van de AVG. Voor bezwaar en beroep 
gelden ingevolge de Uitvoeringswet AVG de termijnen van de AWB. Vergeet niet daar formeel naar 
te handelen door tijdig de termijn voor de beslissing op het initiele verzoek te verlengen (volgens 
de AVG) met 2x 30 dagen (gemotiveerd!, zie ook de Handleiding) en in bezwaar (volgens de AWB) 
met 2x 6 weken. Het is prima om in gesprek te zijn met de verzoeker maar het formele traject 
moet gevolgd blijven worden om ingebrekestellingen te voorkomen. 

Als een AVG-verzoek verstopt is in een bezwaar of ander geschrift is het verdedigbaar dat de 
termijn pas begint te lopen op het moment dat het verzoek ontdekt wordt. 

5. BESLISSING 

De behandelaar neemt de verzamelde informatie op in een schriftelijke beschikking. 
De behandelaar verstuurt de beschikking per post naar het adres dat bekend is in BVR. 

1. Brieven die niet gebaseerd zijn op de AVG worden gekwalificeerd als 'nog te bepalen'. 
Deze brieven worden in GBV afgedaan met de term 'gereed en afgedaan'. 

2. Specifieke verzoeken gebaseerd op artikel 15 AVG worden in GBV gekwalificeerd als 
specifieke verzoeken en hierop wordt beslist met een voor bezwaar vatbare beschikking 
zoals afgewezen of (deels) toegewezen. 

3. Verzoeken gebaseerd op artikel 16 AVG worden gekwalificeerd als correctieverzoeken 
(correctie) en hierop wordt beslist als bij 2. 

4. Verzoeken gebaseerd op artikel 17 AVG worden gekwalificeerd als verzoeken om 
vergetelheid (verwijdering) en hierop wordt beslist als bij 2. 

5. Overige verzoeken zoals beperking van de verwerking (art.18) of bezwaar tegen de 
verwerking (art.21 ) worden gekwalificeerd als overige, ook hierop wordt beslist als bij 2. 

Een bezwaar tegen de informerende brief is niet mogelijk. Als iemand dit toch een bezwaar noemt 
is het goed om contact op te nemen met de verzoeker om te bespreken wat hij wil: 
- als vastgehouden wordt aan het maken van bezwaar moet de formele beslissing luiden: niet 
ontvankelijk 
- daarbij kan de brief worden gekwalificeerd als een specifiek inzageverzoek. En op dit verzoek 
moet dan worden beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking. 
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De betrokkene kan op grond van de AVG ook verzoeken dat de informatie hem mondeling wordt 
verstrekt. Als de betrokkene om mondelinge mededeling van zijn gegevens heeft verzocht, gebeurt 
dit via een afspraak bij een balie. Daarbij geldt de eis dat zijn identiteit wordt vastgesteld (artikel 
12, eerste lid). 

Als je er niet uitkomt raadpleeg dan je vaco, als dat niet helpt ga dan via je vaco naar de lavaco 
en/of de privacyofficer. 

Identificatie 
Als er geen reden is om te twijfelen aan de identiteit van de vragensteller, en op een schriftelijk 
verzoek een schriftelijke beslissing wordt verstuurd naar het bij ons bekende adres van de 
verzoeker is nadere identificatie niet nodig. Als er wel aanleiding is om te twijfelen of als de 
betrokkene mondeling verstrekking vraagt, kan de Belastingdienst een (extra) identificatie vragen. 

Betrokkenen die mondelinge verstrekking wensen of waarvan de identiteit twijfelachtig is, zullen 
worden uitgenodigd om een afspraak te maken bij een balie. Bij het verstrekken van inzage in 
gegevens aan de balie moet vastgelegd worden waarop de inzage betrekking had, anders is 
verweer in bezwaar of beroep moeilijk. 

De beschikking bevat: 
- 	voor categorieen gegevens die al bekend zijn bij betrokkene of die hij zelf kan vinden: een 

gespecificeerde verwijzing; 
- voor categorieen gegevens die geweigerd worden: een gespecificeerde motivering; 
- een overzicht van de te verstrekken informatie volgens de volgende opstelling: 

rechtsmiddelenverwijzing; 
ondertekening namens de verwerkingsverantwoordelijke (de Minister van Financien) door 
gemandateerde behandelaar: 

De Minister van Financien 

Namens deze, 
Naam behandelaar 
Functie behandelaar 

De rechtsmiddelenverwijzing Iuidt alsvolgt: 

Rechtsmiddelenverwijzing 
Deze beslissing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Indien u het met de 
beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de Minister van 
Financien, [vermeld kantoor adres] 
U moet uw bezwaarschrift ondertekenen. In het bezwaarschrift moet in ieder geval worden 
vermeld: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
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6. BEZWAAR EN BEROEP  
Het bestuursrecht is van toepassing op bezwaar en beroep. 

De bevoegde rechtbank kun je vinden aan de hand van de woonplaats van verzoeker via 
Rechtspraak. nl. 

Laat je uitspraak op bezwaar altijd tegenlezen door een ander met kennis van zaken. Kun je 
niemand vinden dan kun je altijd een beroep doen op de privacyofficer. 

De procesdeskundige hoeft geen kennis van de AVG te hebben. 

Betrek bij je beroep altijd de privacyofficer 

Hoger beroep bij de Raad van State verzorgt de privacyofficer. 

Als AVG-behandelaar word je ook geacht het bezwaar tegen een ingebrekestelling(IGS).  te 
behandelen als dit gekoppeld is aan een bezwaar. De uitspraak op bezwaar, de IGS en het verzoek 
tot vergoeding van proceskosten wordt zoveel mogelijk in een beschikking gedaan. 
Is er een losse ingebrekestelling dan wordt dit door Arnhem behandeld. 

7. AFWERKING VERZOEK IN GBV 

Noteer de beslissing in GBV: afgewezen/(gedeeltelijk) toegewezen/niet ontvankelijk etc. 
Als er vragen zijn over het gebruik van GBV stet deze dan aan een collega die goed bekend is met 
GBV of aan een supergebruiker van uw of kantoor of onderdeel deze zijn te vinden in de ETG. 

Hoe je met GBV werkt is te vinden via: 
5.1 lid 2 onderdeel h 
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Secundair 

Secundair 

Secundair 

Als M2854 

Als M2854 

Als M2854 

Bijlage 3 verwerkingen en contactpersonen 

M2854 	Loggen en monitoren van het gebruik van ICT 
infrastructuur 

UitvOeten van het getclendeileveiligingsbeleid 
en oplossen van problemen door het analyseren van 
(oneigenlijk) gebruik van ICT infrastructuur. 

5.1 lid 1 onderdeel e 

M3031 	Ontwikkelen, aanbieden en leveren van ICT middelen 

M3041 	Besturen Business Continuity 

M3049 	Toegangsbeveiliging Datacenter inclusief extra 
beveiligde ruimtes en kasten 

Ontwikkelen, aanbieden, leveren van ICT middelen aan 
medewerkers Belastingdienst. 
Waarborgen van de continulteit van de bedrijfsvoering 
van de Belastingdienst bij calamiteiten en crises. 
Het bewaken en waarborgen van de veiligheid in en 
beveiliging van het datacenter en de daarbij behorende 
terreinen, alsmede de daarin aanwezige to beschermen 
belangen (TBB) personen en goederen 
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Bijlage 2 



1 Behandeltermijn inzageverzoek naar 1 maand 

(versie 1 september 2022) 

1.1 Inleiding 

De behandelternnijn van AVG-verzoeken is wettelijk gezien een maand. Deze termijn kunnen we 
eenzijdig met 2 maanden verlengen. Van deze mogelijkheid maken we sinds de start van BZB en 
het behandelen van de FSV-inzageverzoeken standaard gebruik, terwijI we tegelijkertijd constate-
ren dat we nu al minimaal de helft van de inzageverzoeken binnen de termijn van een maand af-
handelen. 
In juni 2022 is via de community aangegeven dat het de bedoeling is om alle inzageverzoeken die 
binnen komen met ingang van 1 september 2022 in principe te behandelen binnen de standaard-
termijn van 1 maand (tenzij een post echt niet af kan of on hold staat). 
De vraag is wat dit concreet gaat betekenen voor het gehele werkproces incl. de behandelaren. 

1.2 Gewijzigde ontvangstbevestiging 

In de ontvangstbevestiging die vanaf 1 september wordt verstuurd wordt gemeld dat we 1 maand 
de tijd hebben om het verzoek af te handelen. Dit geldt zowel voor de ontvangstbevestigingen die 
automatisch worden verstuurd als voor de ontvangstbevestiging die handmatig door het service-
punt worden verstuurd (bijv. ivm minderjarigen, bijzondere omstandigheden, validatie gemach-
tige). 

1.2.1 Gevolgen voor behandelaren 
Voorgaande betekent dat je dus nu goed moet kijken welke ontvangstbevestiging is verstuurd. In 
de beschikking neem je immers op: 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 1 september 2022 ontving ik uw brief met vragen over de verwerking van uw 
persoonsgegevens door de Belastingdienst. 

Samenvatting van uwverzoek 
In uw brief vraagt u om lnzage In uw persoonsgegevens dle stonden In de Fraude 
Signalering Voorziening (FSV). Ik beschouw uw brief als een inzageverzoek In de 
zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het bijzonder 
als een verzoek om inzage in de persoonsgegevens die wij van u in de FSV hebben 
verwerkt. 

Eerdere correspondentie met u 
Op 2 september 2022 heb lk u bevestlgd dat wij uw brief hebben ontvangen en de 
besllstermljn hebben verlengd. 

Deze laatste zinsnede met verwijzing naar de ontvangstbevestiging waarin automatisch de beslis-
termijn is verlengd met 2 maanden is nog steeds juist voor inzageverzoeken die tot 1 september 
2022 zijn binnengekomen en moet voor deze groep nog steeds gebruikt worden. 
Helaas is dit nu even ten onrechte uit de beschikkingen in GDC verdwenen! 

In de nieuwste beschikkingen in GDC is al ingespeeld op de nieuwe situatie per 1 september 2022. 
Als je aangeeft dat er een afzonderlijke verdagingsbrief is gestuurd, dan zie je de juiste tekst; kies 
je voor de optie verdagingsbrief "NEE", dan zie je alleen een verwijzing naar een verstuurde ont-
vangstbevestiging (waarin niet wordt gesproken over de verdaging). Dit is in principe juist voor de 
verzoeken vanaf 1-9-2022. 
Maar: Vul dit handmatig aan tot de bovengenoemde tekst als het om een verzoek van 
voor 1 september gaat. 
We proberen zsm om de "oude" werkwijze als extra keuze-optie in GDC te laten inbouwen. 
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1.3 Verlenging van de behandeltermijn 

Er zijn situaties denkbaar dat het niet Iukt om het inzageverzoek of te handelen binnen een maand. 
Uiteraard is het de bedoeling dat dit aantal zo gering mogelijk wordt. 

Juridisch hebben we de mogelijkheid om de behandeltermijn met 2 maanden te verlengen; dit zal 
dan nodig zijn om bijv. een ingebrekestelling te voorkomen. 

We hebben dit traject zo veel mogelijk automatisch ingeregeld. Hiertoe is WAB AVGV aangepast. 
WAB signaleert zelfstandig of een zaak na 20 dagen na binnenkomst nog iet is afgehandeld. Indien 
dit niet het geval is, zal WAB, alleen voor de zaken waarvoor een automatische ontvangstbevesti-
ging is verstuurd een verdagingsbrief aanmaken, laten versturen en toevoegen aan het juiste WAB-
dossier. 

Voor de zaken waar handmatig een ontvangstbevestiging is aangemaakt kan dit niet. Bij over-
schrijding van de 20 dagen maakt WAB een taak aan voor het servicepunt om een verdagingsbrief 
op te stellen en te versturen. 
Indien dit dossier al onderhanden is bij een medewerker, dan ontvangt deze medewerker een kopie 
van de verdagingsbrief in de mail met het verzoek deze toe te voegen in het onderhanden WAB-
dossier. 

1.3.1 Gevolgen servicepunt 
Zoals gezegd maakt WAB een taak aan indien handmatig een verdagingsbrief moet worden ver- 
stuurd. Deze taken zijn te vinden in het filter: 
r 	AVGV Versturen 
LZX verdagingsbrief 

Let dagelijks op of er verdagingsbrieven verstuurd moeten worden en doe dit direct. Gebruik model 
FSV101 uit GDC. 
Stuur daarna de verdagingsbrief in PDF-vorm naar de medewerker met verzoek deze te uploaden 
in het onderhanden WAB-dossier. 

Versturen beschikking  
Voorts is van belang dat, indien de taak inmiddels bij "te versturen beschikking" staat, ook goed 
gekeken wordt naar de tekst in de beschikking; is de verwijzing opgenomen onder naar "Eerdere 
correspondentie met u" juist en volledig?. 

Ook kan het wenselijk zijn dat, als toch net een verdagingsbrief is verstuurd, de beschikking nog 
even een week aangehouden wordt (zodat beschikking en verdagingsbrief elkaar niet kruisen). 

1.3.2 Gevolgen behandelaar 
Je kunt een bericht ontvangen van het servicepunt dat een verdagingsbrief in een WAB-zaak moet 
worden toegevoegd. 
En let op als je een beschikking maakt; mogelijk is voor jouw dossier inmiddels (al dan niet auto-
matisch) een verdagingsbrief verstuurd waar je in de beschikking naar moet verwijzen (zie ook 
1.2.1). 

BZB-F5V project - instructie verzoeken F5V 
2 



Bijlage 3 



1 Afhandelen inzageverzoeken met vraag welke andere Iijsten 

(versie 4 juli 2022) 

1.1 Huidige situatie 

De inzageverzoeken waarin gevraagd wordt "sta ik ook op andere FSV-achtige Iijsten of in andere 
FSV-achtige systemen" staan sinds 2 februari 2022 on hold. Overleg op diverse niveaus binnen de 
Belastingdienst en Ministerie heeft nu geleid tot een tekstblok waarmee we deze vraag mogen be-
antwoorden in de beschikking. 

Dat betekent dat de inzageverzoeken die om die reden on hold stonden bij het servicepunt doorge-
zet gaan worden naar de directies en dat de posten die bij medewerkers on hold staan, nu opge-
pakt kunnen worden. 

1.2 	Te gebruiken tekst voor het kenmerk "Andere Iijsten" 

Belangrijk is dat je onderstaande tekst in zijn geheel opneemt in de beschikking. 

De FSV is een systeem waarin risicosignalen over burgers waren opgenomen. Inmiddels is vastge-
steld dat de FSV op diverse punten niet voldeed aan de eisen van de AVG. Daarmee was het opne-
men van burgers in de FSV onrechtmatig. De FSV is op 27 februari 2020 uitgezet en kan niet meer 
worden gebruikt. 

U heeft (ook) verzocht om inzage in met de FSV vergelijkbare systemen of applicaties. Het is mij 
niet duidelijk wat u "met FSV vergelijkbare systemen of applicaties" bedoelt. Onduidelijk is wat 
daaronder precies moet worden verstaan. 
Naar aanleiding van de bevindingen rondom de FSV zijn er sinds 2020 diverse onderzoeken gestart 
door een externe onafhankelijke partij (KPMG) en door de Belastingdienst zelf. 

Het onderzoek door KPMG is afgerond. Voor zover KPMG dit heeft vast kunnen stellen, beschikt de 
Belastingdienst niet over andere primaire processen of toezichtprocessen die een sterke gelijkenis 
met de FSV vertonen en die in dezelfde mate risicosignalen verwerken. 
Binnen de Belastingdienst is ook een onderzoek gestart naar applicaties waarin persoonsgegevens 
zoals nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens aanwezig zijn om to bezien of hiervoor 
een voldoende grondslag aanwezig is. Dit onderzoek is nog niet volledig afgerond. Op 30 mei 2022 
is de Tweede Kamer geInformeerd over de voortgang van dit onderzoek. 
Vanaf 2020 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, enkele (vervolg)onderzoeken !open nog. Tot 
nu toe is echter niet vastgesteld dat er systemen of applicaties zijn die met de FSV vergelijkbaar 
zijn. 

Op basis van het voorgaande heb ik niet kunnen vaststellen dat er met de FSV vergelijkbare sys-
temen of applicaties zijn waarin persoonsgegevens van u zijn opgenomen. Dit betekent dat ik u 
daar ook Been inzage in kan geven. Ik wijs uw AVG verzoek toe. 
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Bijlage Projectcode 1043 

De (wettelijke) taken van de Belastingdienst bestaan uit het heffen en innen van rijksbelastingen 
en het uitvoeren van toeslagen- en douanewetgeving. Onderdeel daarvan is het houden van 
toezicht op de juiste naleving van wet- en regelgeving. Daaronder valt ook de opsporing van fraude 
in de inkomensheffingen (zoals de inkomstenbelasting). 

Een van de manieren waarop de Belastingdienst toezicht houdt op ingediende verzoeken om een 
voorlopige aanslag/teruggave en ingediende aangiften inkomstenbelasting, is door middel van 
risicoselectie. Dat houdt in dat de Belastingdienst op basis van beschikbare informatie, zoals 
gegevens in aangiften, kengetallen en informatie van derden, het risico bepaalt dat een 
belastingaangifte niet juist is. 

Als het risico bestaat dat een aangifte onjuist is, wordt deze in beginsel handmatig beoordeeld. Dat 
wil zeggen dat de inspecteur beoordeelt of aanvullende vragen gesteld moeten worden aan u, de 
belastingplichtige, (of aan uw gemachtigde) om de juistheid van de aangifte te controleren. 

Wat is projectcode 1043? 
De Belastingdienst is in 2010 in het kader van zijn toezichtstaak een project gestart voor de 
aanpak van systeemfraude. Bij systeemfraude wordt, door middel van het opzettelijk opnemen van 
onjuiste gegevens in aangiften en verzoeken, misbruik gemaakt van het systeem om ten onrechte 
geldbedragen in de vorm van voorlopige aanslagen of definitieve aanslagen te ontvangen. 

Dit toezichtproject kreeg het nummer 1043 toegekend, als opvolgend nummer in de lijst van uit te 
geven projectcodes, startend bij 1001. 

Aanpak systeemfraude 
De Belastingdienst pakt systeemfraude aan door aangiften en verzoeken om een voorlopige 
teruggave met een mogelijk verhoogd risico op onjuiste gegevens handmatig door de inspecteur te 
laten beoordelen. Als een aangifte wordt geselecteerd voor handmatige beoordeling, dan wordt aan 
u, als belastingplichtige, gevraagd bewijsstukken van aftrekposten op te sturen of andere vragen 
over uw aangifte te beantwoorden. 

Blijkt de aangifte juist te zijn, dan is voor de Belastingdienst duidelijk dat geen sprake was van 
systeemfraude. Blijkt de aangifte onjuist dan kan dat tot gevoig hebben dat nader onderzoek 
plaatsvindt, bijvoorbeeld naar degene die de aangifte heeft ingediend. Ook kunnen de latere 
aangiften handmatig beoordeeld worden totdat een juiste aangifte wordt ingediend. 

Vergissing in de aangifte 
Hoewel projectcode 1043 oorspronkelijk was ingevoerd voor de aanpak van systeemfraude, zijn in 
de loop van de tijd ook aangiften met een hoog risico op onjuistheden onder deze projectcode 
behandeld, waar mogelijk sprake was van een vergissing in de aangifte. Bijvoorbeeld wanneer de 
indiener van een aangifte zich er niet van bewust is dat bepaalde kosten op grond van de wet niet 
aftrekbaar zijn. 

Wanneer uw aangifte is behandeld in verband met projectcode 1043, betekent dit niet dat u wordt 
aangemerkt als fraudeur. Wel betekent het dat de Belastingdienst vermoedde dat er een hoger 
risico was dat uw aangifte niet juist was, waardoor het gerechtvaardigd was dat uw aangifte voor 
een handmatige beoordeling door de inspecteur in aanmerking kwam. 

Onderzoek naar belastingadviseurs 
Soms doet de Belastingdienst binnen projectcode 1043 ook onderzoek naar een belastingadviseur. 
Als uit zo'n onderzoek blijkt dat een belastingadviseur onjuiste aangiften heeft ingediend voor zijn 
clienten, kan de Belastingdienst meer aangiften die door tussenkomst van deze adviseur zijn 
gedaan onderzoeken; ook van jaren die al vastgesteld zijn. 



Als u client bent van de betrokken adviseur, dan kunnen ook uw aangiften onderzocht worden. Er 
worden dan vragen gesteld en mogelijk moet u bewijsstukken aanleveren. Als blijkt dat ook uw 
aangifte onjuist was ingediend door de adviseur, kunt u te maken krijgen met navorderingen. 

Wat als uw aangifte onder projectcode 1043 valt? 
Als uw aangifte of een verzoek om een voorlopige aanslag/teruggave onder projectcode 1043 valt, 
dan wordt uw aangifte in beginsel handmatig beoordeeld door de inspecteur van de 
Belastingdienst. 

Dat kan verschillende gevolgen hebben. Mogelijk moet u langer op de belastingaanslag wachten. 
Als u een teruggave verwacht, duurt het langer voordat u deze ontvangt. Ook kan het zijn dat de 
inspecteur u verzoekt bewijsstukken aan te leveren of aanvullende vragen stelt om de juistheid van 
uw aangifte te kunnen beoordelen. 
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1 Afhandelen inzageverzoeken met gegevensdeling 

(versie 9 juni 2022) 

1.1 Huidige situatie 

De inzageverzoeken waarin gevraagd wordt "met wie zijn mijn gegevens gedeeld" staan sinds 2 
februari 2022 on hold. Inmiddels heeft PWC het onderzoek naar de gegevensdeling afgerondl en 
heeft BZB de relevante data uit dat onderzoek ontvangen. De data heeft geleid tot een overzicht 
met plm. 850 BSN-nummers waarvoor nog een verdere behandelwijze wordt ontwikkeld (hierna 
aangeduid als de 850-lijst). 
Daarnaast verricht BZB nog onderzoek naar andere mailboxen op advies van PWC. Ook dit kan in 
de toekomst BSN's opleveren die we te zijner tijd bij de gegevensdeling (uitvoering motie 2, deel 
2) wellicht moeten informeren. Maar op dit moment kunnen we hier nog niets mee, gewoon omdat 
dit onderzoek nog loopt. 

1.2 Lopende inzageverzoeken 

1.2.1 Dossier gemeld bij Servicepunt? 
Via de CP "Behandelaren en (ervaren) specialisten FSV/AVG" zijn de behandelaren op 2 februari 
2022 geinformeerd over het besluit van BZB van die dag om de behandeling van inzageverzoeken 
waarin gevraagd wordt "met wie zijn mijn gegevens gedeeld" en/of "sta ik ook op andere FSV-ach-
tige lijsten" on hold gaan zetten. Bij de processtap classificatie is aangevinkt dat gevraagd wordt 
naar "andere lijsten" en/of "info elders verstrekt" (de zgn. kenmerken). 
Tegelijkertijd heb ik jullie gevraagd om direct na te gaan of je wellicht inzageverzoeken in behan-
deling hebt, waarin een of beide van de hiervoor genoemde kenmerken bij de classificatie zijn ge-
vuld. Als dat het geval is, laat dan de post op jouw naam staan in WAB en, minstens zo belangrijk, 
stuur per omgaande een mail naar "BZB Servicepunt_Postbus" met daarin de WAB-code die het 
betreft, het BSN, datum indiening, fase van behandeling, en het kenmerk "andere lijsten", "Info 
elders verstrekt" of beide". 

Het servicepunt heeft inmiddels gecontroleerd of het verzoek dat je onderhanden hebt en hebt ge-
meld, op de 850-lijst staat. Je ontvangt een mail over de uitkomst van deze controle. 
Neem daarna in de toelichting in WAB op dat "het servicepunt heeft gecontroleerd dat dit BSN niet 
op de 850-lijst rondom gegevensdeling staat" of, als blijkt dat je een dossier met gegevens-vraag 
hebt die wel op de 850-lijst staat, neem dit ook op in de toelichting en laat de zaak on hold 
staan. 
Mocht het nu zijn dat je wellicht toch geen mail naar het servicepunt hebt gestuurd of je weet het 
niet zeker, dan kun je dat alsnog doen via een bericht aan de BZB Servicepunt_Postbus om te la-
ten checken of de post in de 850-lijst staat. 

1.3 	BSN komt niet voor in de 850-lijst 

Indien het BSN niet voorkomt in de 850-lijst, dan kan in principe het inzageverzoek afgehandeld 
worden. Hiervoor gebruiken we de volgende tekst (afgestemd met de AVG-specialisten): 

In uw verzoek heeft u gevraagd of uw gegevens uit de FSV door de Belastingdienst of Toeslagen 
zijn gedeeld met derden. Op basis van de informatie zoals die ons momenteel ter beschikking staat 
kan ik u meedelen dat uw gegevens uit de FSV niet met derden zijn gedeeld. 

Beslissing: 
Op basis van het voorgaande wijs ik uw AVG-verzoek toe. lk heb niet vastgesteld dat uw gegevens 
uit de FSV met derden Din gedeeld. 

1  PWC rapport "onderzoek Gegevensdeling met Derden" 19 januari 2022. Tijdens dit onderzoek zijn 18 email-
boxen van informatieloketten en fraudemeldpunten van de (toenmalige) directie Toeslagen, Particulieren en 
MKB die gebruikt werden in de periode 2014-2021, onderzocht 
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1.4 Werkwijze nieuwe inzageverzoeken 

1.4.1 Rol Servicepunt, fase Classificatie 
In de fase <classificatie> gaat de medewerker van het servicepunt o.a. na of de burger vraagt 
"met wie zijn mijn gegevens gedeeld". Dan wordt het kenmerk "info elders verstrekt" gevinkt. 

Aileen in deze situatie controleert de servicepuntmedewerker of het BSN voorkomt op de 850-lijst. 

Het BSN staat niet op de 850-liist:  
Zet in de toelichting in WAB de tekst "dit BSN komt niet voor op de 850-lijst rondom gegevensde-
ling", waardoor de behandelaar weet dat de controle is uitgevoerd en hij/zij het inzageverzoek op 
dit punt verder kan oppakken. 

Het BSN staat wel op de 850 lijst rondom qecievensdeling:  
Zet dit in de toelichting. Voorlopig betekent dit nog even dat de post on hold blijft staan bij de clas- 
sificatie. 
Wel zal het servicepunt een registratie bij houden van de BSN's die en voorkomen op de 850-lijst 
en hebben gevraagd "met wie zijn mijn gegevens gedeeld 

1.4.2 Rol behandelaar inzageverzoek 
De behandelaar ziet in de toelichting dat het dossier niet is opgenomen op de 850-lijst rondom ge- 
gevensdeling. Het dossier kan in principe opgepakt en behandeld worden, tenzij er andere redenen 
gelden waarom dit dossier toch on hold moet blijven staan. 
In de beschikking neem je dan het tekstblok van punt 1.3 op. 
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Behandelen dubbele inzageverzoeken 

(versie 20 april 2022) 

1 Inleiding 

Bij een "herhaald" of "dubbel" inzageverzoek kan sprake zijn van een beperkter verzoek, een iden-
tiek verzoek, een uitgebreider verzoek dan wel een aanvullend verzoek om informatie. En dit kan 
betrekking hebben op reeds afgehandelde zaken (dus in WAB reeds afgesloten) dan wel om zaken 
die nog onderhanden zijn. 
In de vernieuwde instructie voor het servicepunt (versie 18) is beschreven hoe we vanaf nu vanuit 
het foutnneldingen-proces en vanuit de Intake omgaan met "dubbele" of herhaalde inzagever-
zoeken. 

Als behandelaar van een inzageverzoek is het van belang om kennis to nemen van dit deel van het 
proces dat "aan de voorkant" zit. Voor jullie gemak is dit per situatie weergegeven, zodat je als be-
handelaar weet wat er al gebeurd is en wat er van jou als behandelaar wordt verwacht. 

Grote delen van de onderstaande instructie worden tzt opgenomen in de instructie voor de behan-
delaar van inzageverzoeken. 

2 Nieuw document, voor BSN is al een inzageverzoek afgehan-
deld 

2.1 Actie door Foutherstel 

Altijd een nieuwe WAB-zaak opnemen. 
Het kan gaan om een 2e  verzoek, een schadeverzoek, klacht, een IGS, aanvullende vragen, of iets 
anders wat Been inzageverzoek is. Bij de beantwoording van de vragen klik je op 'nee' en daarna 
op 'bevestigen'. Het WAB-systeem maakt dan een nieuwe zaak aan. 

2.2 Actie bij de intake 

Het volgende geldt niet voor binnengekomen documenten in een WAB-zaak die bijv. zien op een 
schadeverzoek, een klacht, een IGS. Hiervoor gelden de reguliere spelregels van de intake. 
Onderstaande geldt dus alleen als je ziet dat sprake is van een 2e FSV-AVG-inzageverzoek en/of 
een verzoek met aanvullende vragen. 

Bij intake ga je beoordelen: waar ziet het herhaalde verzoek op? Neem bij twijfel contact op met 
een AVG-specialist. 

A. Het nieuwe verzoek is identiek aan het reeds afgehandelde verzoek 
B. Verzoek is beperkter (bijv. nu  via de inzageknop) 
C. Verzoek omvat meer/andere vragen dan het reeds afgehandelde verzoek 

1. Zijn dit vragen die duiden op: nadere toelichting gewenst op reeds afgegeven beschik-
king? Of mensen die echt niet geloven dat ze in de FSV staan 

2. Aanvullende vragen, die onder art. 15-22 AVG vallen moeten leiden tot een nieuw be-
sluit. 

3. Overige aanvullende vragen (zoals waarom sta ik in de FSV); deze vragen moeten wel 
beantwoord worden maar niet in de vorm van een besluit waartegen bezwaar en be-
roep mogelijk is. 

Aanpak bij situatie A, B en C1:  
-De intake neemt telefonisch contact op met de indiener van het verzoek en geeft aan dat volgens 
onze informatie al eerder een verzoek is ingediend dat inmiddels ook is afgehandeld. Vraag of de 
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burger de beschikking wel heeft ontvangen en'zo niet, bied aan om de beschikking opnieuw te ver-
sturen. Leg ook uit dat de FSV op slot zit, dus niet meer gemuteerd wordt en dat dat ertoe leidt dat 
een 2e  inzageverzoek in principe tot dezelfde beschikking zal leiden. Ingeval Cl kan een telefoontje 
ook toereikend zijn om de vraag op te lossen. 
-Indien de burger afziet van het 2e  verzoek en instemt met de uitleg, dan bevestig je dit schriftelijk 
aan de burger. Maak gebruik van de voorbeeldbrief "(datum) tweede verzoek afgehandeld na tele-
fonisch contact". Voeg de brief in PDF toe aan WAB. 
-Indien de burger volhardt in een nieuw besluit, dan moeten we de zaak nogmaals in behandeling 
nemen. Vertel in dat geval aan betrokkene wat de vervolg stappen zijn: 

1. Er zal een ontvangstbevestiging worden verzonden. 
2. Het verzoek zal in behandeling worden genomen. Vertel daarbij ook aan betrokkene dat de 

beschikking misschien wel gelijkluidend zal zijn of dat er enkel naar de eerdere beschikking 
zal worden verwezen (toelichting op een 4:6-beschikking). 

Voeg dan de reeds verstuurde beschikking op het le  verzoek toe in WAB, vermeld in de toelichting 
dat de burger gebeld is maar dat hij/zij volhardt in een nieuwe beschikking. Vervolgens stuur je de 
zaak via de actie "Automatisch een ontvangstbevestiging versturen" door naar Classificatie. 

Aanpak bij situatie C2 en C3:  
Bij C2 en C3 gaan we niet bellen maar nemen het verzoek normaal in behandeling en worden door 
de intake de gebruikelijke controles uitgevoerd. Wel nemen we een kopie van de reeds afgegeven 
beschikking op in de WAB-zaak. In beide gevallen sturen we wel een ontvangstbevestiging. 

2.3 Acties behandelaar 

De behandelaar zal de situatie goed moeten inschatten en bedenken hoe hij/zij het verzoek gaat 
afhandelen, rekening houdend met de informatie die al in WAB is opgenomen. Dit kan betekenen: 
-het geheel zelfstandig formuleren van een nieuw besluit (bijv. als de aanvullende informatie en 
vragen kwalificeren als een AVG-verzoek; zie C2), 
-het nemen van een nieuw besluit waarbij wordt verwezen naar de vorige beschikking (zie A en B), 
dan wel 
-het beantwoorden van de vragen van de betrokkenen zonder dat een besluit wordt genomen (in- 
dien de aanvullende vragen niet kwalificeren als een AVG-verzoek; zie Cl en C3). 
In alle gevallen zal richting de burger het verzoek afgewikkeld moeten worden. 

Beschouwing over het indienen van een identiek verzoek door de betrokkene (situatie A) .  
Op basis van de AVG kan met tussenpozen verzoeken worden ingediend. Zo heeft een betrokkene 
de mogelijkheid om met enige regelmaat te controleren of zijn persoonsgegevens juist en rechtma-
tig zijn verwerkt. In de overweging 63 van de considerans wordt gesteld dat de verzoeken met re-
delijke tussenpozen  kunnen worden ingediend. Nog niet duidelijk is wat met redelijke tussenpozen 
wordt bedoeld. Een keer per jaar lijkt zeker redelijk, iedere maand lijkt evident te vaak, maar dit 
zal per individueel geval beoordeeld moeten worden. Inmiddels is er een uitspraak dat een tijdsver-
loop van 1,5 jaar niet als buitensporig kan worden aangemerkt (ECLI:NL:RBGEL:2020:3159). Be-
spreek met de ervaren AVG-specialist per individueel geval of er sprake is van met redelijke tus-
senpozen. 
Op het moment dat we niet voldoen aan het verzoek moeten we de redenen daarvoor aangeven. 
Immers artikel 12 lid 5 van de AVG somt de weigeringsgronden op, namelijk wanneer verzoeken 
kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Daarmee wordt met name bedoeld vanwege hun repeti-
tieve karakter. 
Op grond van artikel 4:6 lid 1 Awb moet de aanvrager/betrokkene die een verzoek herhaalt nadat 
hij al eerder een beschikking heeft ontvangen, nieuwe feiten of omstandigheden aanvoeren. 
Artikel 4:6 zou van toepassing kunnen zijn met betrekking tot inzage in de FSV. Dit zijn immers 
statische gegevens, omdat we niet meer kunnen muteren in de FSV (zie bijvoorbeeld 
ECLI:NL:RVS:2017:1578). Het wordt dus al lastig als er ook inzage wordt gevraagd naar persoons-
gegevens in andere systemen/applicaties. 
Als hij geen nieuwe feiten of omstandigheden stelt en geen nieuwe vragen stelt, kan zijn verzoek 
zonder nader onderzoek eenvoudig worden afgewezen onder verwijzing naar de eerdere beslissing. 
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Het bestuursorgaan hoeft in dat geval het verzoek dus niet opnieuw inhoudelijk te beoordelen. Dat 
is logisch: anders zou het bestuursorgaan zich twee maal over dezelfde kwestie moeten buigen. 

Het gaat dus om identieke verzoeken. Het tweede verzoek zal tot exact dezelfde uitkomst leiden. 
Deze kunnen we onder verwijzing van artikel 4:6 lid 1 Awb afwijzen; we hoevpn een herhaald 
verzoek niet uitgebreid te behandelen maar mogen deze eenvoudig afdoen met verwijzing naar de 
eerdere beschikking. Dit kan dus alleen als betrokkene geen nieuwe feiten of omstandigheden aan-
voert. 
Maar wanneer is sprake van een herhaalde aanvraag? En wat wordt verstaan onder nieuwe feiten 
en omstandigheden? Dit is lastig te beoordelen en dit zal door een specialist beoordeeld moeten 
worden. 

In voorkomende gevallen kan de behandelaar met behuip van GDC een beslissing opma-
ken en daarbij de volgende tekst gebruiken welke wordt geplakt onder het kopje "beoor-
deling van uw verzoek". 
U heeft op [eerdere datum verzoek] een verzoek ingediend over [inhoud eerder verzoek]. Op dit 
verzoek is reeds beslist met de beschikking/beslissing van [datum]. Op [datum] heeft u opnieuw 
een verzoek ingediend waarin u om hetzelfde vraagt/verzoekt. Nu ik reeds op [datum beslissing 
eerder verzoek] beslist heb op uw eerdere verzoek en mij niet is gebleken van nieuwe feiten of 
veranderende omstandigheden, wijs ik uw verzoek af. Ik verwijs daarbij naar mijn eerdere beschik-
king/beslissing. 

Door de standaard beslissing te gebruiken wordt ook de rechtsmiddelenverwijzing toegevoegd. Im-
mers we wijzen het verzoek af en daartegen kan betrokkene bezwaar aantekenen. 

3 Nieuw document, voor BSN staat nog een inzageverzoek open 

3.1 Actie door Foutherstel 

Foutherstel gaat dus meerdere aspecten beoordelen/onderzoeken voordat het binnen gekomen do-
cument (de foutmelding) in WAB kan worden verwerkt. 

Stap 1: Voor zover qeen sprake is van een AVG-verzoek of verzoek om aanvullende informatie klik 
je bij de beantwoording van de vragen op 'nee' en daarna op 'bevestigen'. Het WAB-systeem 
maakt dan een nieuwe zaak aan. Denk aan een IGS, schadeverzoek, klacht, etc. 

Stap 2: Blijven over de 2e  (AVG-)verzoeken en verzoeken om aanvullende informatie. Hiervoor 
kijkt foutherstel in welke fase van behandeling de eerste WAB-zaak zich bevindt en waar het 
nieuwe document over gaat. 

Waar ziet het nieuwe verzoek op: 
D. Verzoek is identiek aan de reeds in WAB opgenomen verzoek (bijv. beide via de Azarkan-

knop of bijna-kopie van de brief die al eerder is gestuurd) 
E. Verzoek is beperkter (bijv. nu  via de inzageknop, eerst per brief) 
F. Verzoek omvat meer vragen dan het eerste verzoek 

In geval D en E gaat de foutmelder een brief opstellen aan de burger, waarin wordt meegedeeld 
dat we op <datum ontvangst 2e  verzoek> een AVG-verzoek hebben ontvangen, terwijl het verzoek 
dat op <datum> is ontvangen nog in behandeling is. Voor de vervolgbehandeling gaan we ze sa-
menvoegen en samen behandelen. Verder Beef je aan dat je voor beide verzoeken de beslistermijn 
op het eerste verzoek aanhoudt; hiervoor is inmiddels op <datum> een ontvangstbevestiging ver-
stuurd. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief "(datum) bevestiging meerdere verzoeken als 1 behan-
delen" 

Daarna wordt een PDF van de verzonden brief toegevoegd aan de bestaande zaak in WAB, evenals 
het document van de foutmelding. Dit kan alleen indien de bestaande zaak nog niet in behandeling 
is genomen. 
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Indien de bestaande WAB-zaak al op naam van een behandelaar staat, voeg je eveneens het docu-
ment van de foutmelding toe aan deze WAB-zaak en neem je contact op met de behandelaar (bel-
len of mailen). Je geeft aan dat er een tweede verzoek in de WAB-zaak is gezet, dat deze samen 
met het eerste verzoek afgewerkt moet worden en dat de brief die je naar de burger hebt gestuurd 
aan de bestaande WAB-zaak toegevoegd moet worden. Vraag de medewerker om een heldere noti-
tie in de toelichting op te nemen. 

Indien de WAB-zaak inmiddels in de fase "Te versturen beschikkingen" zit neem je contact op met 
5.1.2.e 	 om of te spreken wat de beste oplossing is (aan-
passen versturen beschikking; verwijzen naar de beide inzageverzoeken). 

In situatie F, het nieuwe verzoek is meer omvattend dan het eerste verzoek, wordt in prin-
cipe een nieuwe WAB-zaak aangemaakt (dus document wordt niet toegevoegd; 2 x een nee ant-
woorden op de vragen) Wel tekent foutherstel aan in de nieuwe WAB-zaak dat er samenhang is 
met een bestaande WAB-zaak. De nieuwe WAB-zaak gaat naar intake en loopt daarna de normale 
processtappen door (incl. verzenden ontvangstbevestiging). 
Op voorgaande is een uitzondering: als de bestaande WAB-zaak nog in de fase van de intake zit, 
wordt het nieuwe verzoek wel toegevoegd aan de bestaande WAB-zaak. Dan vermeld je in de toe-
lichting dat er 2 verzoeken in deze WAB-zaak zitten. 

3.2 Actie bij de intake 

Alleen indien er een nieuwe zaak is aangemaakt komt deze bij intake. Intake ziet dus dat er al een 
andere WAB-zaak bestaat en neemt contact op met de behandelaar (als de WAB-zaak al op naam 
staat) en geeft aan dat er voor dit BSN nog een tweede verzoek is binnengekomen. Het is belang-
rijk dat voor dit tweede verzoek, waarin de vraagstelling ruimer is, apart een ontvangstbevestiging 
wordt verstuurd ivm het verlengen van de behandeltermijn. 
Na de classificatie wordt dit nieuwe WAB-dossier op de naam van de behandelaar gepushed 
5.1.2.e 
	

die inmiddels hier al over geInformeerd is. 

3.3 Actie behandelaar 

De behandelaar is geInformeerd door foutmelding (zie 3.1) of door intake (zie 3.2) over het felt dat 
in een bestaand WAB-dossier 2 verzoeken zijn opgenomen en dat hierover contact is geweest met 
de betrokkene. Vervolgens zorgt de behandelaar ervoor dat de beide inzageverzoeken zodanig af-
gerond worden dat de burger nadien niet het gevoel heeft dat hij nog op een antwoord zit te wach-
ten. Indien de burger hieraan mee werkt kan dit in een beschikking (met verwijzing naar de beide 
inzageverzoeken) dan wel door het afgeven van 2 beschikkingen. 
De andere situatie is dat voor 1 BSN 2 WAB-zaken onder handen zijn bij dezelfde medewerker. Ook 
dan zal de behandelaar ervoor moeten zorgen dat er een of twee toereikende beschikkingen wor-
den opgesteld, zodat de burger weet dat zijn verzoeken zijn behandeld. 
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1 Wijzigingen-overzicht 

In versie 18 zijn meerdere wijzigingen aangebracht (groen gekleurd): 
Algemene benaming instructie 
Herschrijven en aanvullen Hoofdstuk 2 en 3 
4.1, 4.2 en 4.3 hoe om te gaan met de foutmeldingen en dubbele inzageverzoeken 
2. wat te doen met meerdere inzageverzoeken? 

- 4.5 verzoeken binnengekomen via internet (Azarkan-knop) 
- 4.6 verzoeken met aanvullende vragen, bijv. nay eerder afgegeven beschikkingen 
- 4.7 controles die je doet in de fase Intake; diverse tekstuele wijzigingen 
- 4.7.9 wat doe je met verzoeken die een tijdje "gezworven" hebben 

4.7.10 indien het adres onbekend is 
6.3 uitleg risicosignalen 
6.5 doorzetten voor verdere behandeling 
6.7 er worden ook andere fiscale zaken aan de orde gesteld 
7. behandelen AVGV Niet FSV 
9.2 in BVR een ander adres bekend 
9.3 verzenden beschikking aan een UHT-post 

Daarnaast meerdere tekstuele wijzigingen. Geadviseerd wordt om de nieuwe instructie als uit- 
gangspunt te nemen en de oude "weg te gooien". 

In versie 17, verschenen op 25 augustus 2021, zijn de volgende wijzigingen aangebracht (groen 
gekleurd): 

- Diverse tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen 
- Zoeken in WAB op BSN (3.6 en 4.4.1) 

Verduidelijking VIP-procedure (4.2) 
Wel/geen inzageverzoek (4.3.1) 
Verzoek betrekking op meerdere burgers incl. kinderen (4.4.3) 
Risicosignalen en de verschillende tabbladen in FSV (6.3) 
Is een informerende brief ontvangen (6.4) 

- Doorzetten voor verdere behandeling (6.5) 
- Afronding UHT-posten (8.3) 
- Overige registraties door servicepunt (8.4) 

In versie 16, verschenen op 9 juli 2021, zijn de volgende wijzigingen aangebracht (groen gekleurd) 
- 2: opmerking over status werkinstructie ten opzichte van andere documenten 

Zie 4.2 wijzigen procedure VIP-afgeschermde posten 
4.3.2. pop-upscherm als je kiest voor <Geen FSV> 
4.4.3: alleen het adres bij de CI Heerlen blijven we gebruiken 
4.4.4 en 4.4.5. en 4.5 "omweg via Validatie gemachtigde" is niet meer nodig als je hand- 
matig een ontvangstbevestiging hebt gestuurd in de fase van de Intake. 
5.2 van validatie gemachtigde kun je weer terug naar Intake. 
6.5 Ook posten sjabloon Bond voor Belastingbetalers gaan naar de directie, niet meer naar 
servicepunt! 
6.5. algemene formulering verduidelijkt. 
6.6. wat nu als Been sprake is van een FSV-verzoek 
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8 Hier aangegeven dat, indien nodig, ook andere brieven aangetroffen kunnen worden om 
te printen 
8.1 uitwerken globale controle-activiteiten door servicepunt en wens om definitief verzon-
den beschikking met juiste datum in PDF op te slaan in WAB. 

- 8.3 overgangssituatie 
- 9 uitwerken procedure ingebrekestelling 

In versie 15, 22 juni 2021, zijn de volgende wijzigingen aangebracht (groen gekleurd): 
- Hier en daar tekstuele aanpassingen ter verduidelijking 

Toevoeging zoeken in WAB in 3.6 
- Wijziging procedure VIP zie punt 4.2 
- Toevoegen stap in intake mbt IGS zie punt 4.3 en hoofdstuk 9 IGS 
- Toevoegen uitgang bij Niet FSV-terug naar intake zie punt 4.3 
- Uitbreiden fase intake-minderjarige kinderen zie punt 4.4.5 

Aanvulling onderdeel validatie gemachtigden punt 5 en toevoegen briefteksten in de bijlage 
Dichtzetten uitgang <geen FSV-verzoek> in de fase Classificeren 
Afbakening melding en schadevergoeding verduidelijkt — zie punt 4.4.1, punt 6.2.2 en de 
bijlage 

In versie 14, 4 juni 2021, was nieuw: 
- In fase intake geen handmatige controle van de brief, maar opname van de BSN-checker 

bij 5.4. 
- Wederom aanpassing 5.5 doorzetten voor verdere behandeling 

Versie 13, 2 juni 2021 
Uitgebreide inhoudsopgave met paragrafen en sub-paragrafen zodat instructie toegankelij- 
ker is geworden. 
Behandelvolgorde in WAB - de standaard-indeling achter de filters (Werkbakken) is veran- 
derd 

- Toevoegen tijdpad voor diverse stappen in WAB 
- Verwijzing naar pseudo-vippers- verzoek is niet te openen 
- Aankondiging dat na 3 juni te zien is in WAB dat betrokkene een brief heeft ontvangen, tot 

die datum moet dit handmatig bij de Intake gecontroleerd worden. 
- 5.4 doorzetten voor verdere behandeling duidelijker uitgewerkt nav vragen servicepunt, 

niet meer in een bijlage. 
- Eerste beoordeling door servicepunt is verwijderd, komt in instructie voor FSV-behandela-

ren terug 
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2 Inleiding 

2.1 Werkstromen in WAB AVGV 

In WAB AVGV komt het werk binnen dat betrekking heeft op BZB-FSV (Buitengewone Zaken 
Blauw). Om goed te onderkennen en spraakverwarring te voorkomen spreken we in de onder-
staande instructie over verschillende werkstromen: 

De FSV-melding komt in WAB vanuit een digitaal formulier op het internet, dat ingevuld wordt 
door burgers die vermoeden dat ze hinder hebben gehad of nadeel hebben ondervonden van hun 
registratie in FSV. Nadat ze een melding hebben gedaan ontvangen ze automatisch een ontvangst-
bevestiging, die toegevoegd is aan het dossier- de zaak in WAB. 
Ook kan KI&S (de Beltel) of het servicepunt een melding aanmaken die dan op dezelfde manier in 
WAB binnenkomt. 
De nieuwe melding en die we ontvangen zijn te vinden achter het filter in WAB: 

AVGV Eerste beoordeling 
IJ FSV melding 

en daarna achter de filters die beginnen met Effect (als afkoring van Ef-
fectenonderzoek). We spreken hier dus van WAB Effect. 

Daarnaast ontvangen we AVG-verzoeken waarin burgers (of een adviseur) aangeven dat ze in-
zage in hun gegevens in FSV willen en daarnaast, als het verzoek op papier binnenkomt, meerdere 
vragen stellen die hierop betrekking hebben. Voor dit werkproces zijn diverse filters opgenomen die 
beginnen met <AVGV....> die mogelijk zichtbaar worden nu je een autorisatie voor WAB AVGV 
hebt. 
Dit inzageverzoek wordt gescand door de DIV en komt uiteindelijk voorzien van enige comfortinfor-
matie (NAW-gegevens) in WAB binnen in de stap <AVGV Intake verzoek>. Dus de filters die voor 
jou van belang zijn beginnen met de naam AVGV, of te wel WAB AVG. 

Ook zou je filters kunnen tegen komen met de benaming WAB DOT, een werkstroom die verband 
houdt met de verzending van de Waarom-brieven  (Motie Marijnissen 2-MM2). In deze werkstroom 
wordt de steekproef 5.1.2.h. 	 m.b.t. de verschillende verzendgroepen uitge-
voerd en geanalyseerd. 

2.2 Reikwijdte van deze instructie 

Gezien het voorgaande richt deze instructie zich op de logistieke behandeling van de AVG-ver-
zoeken door de medewerkers van het servicepunt. Tussendoor gaan de zaken nog naar de FSV-
behandelaren (kan zijn servicepunt of op de kantoren), die de beschikkingen opstellen nav het in-
zageverzoek. Voor die fase is een aparte instructie beschikbaar, genaamd "Instructie Behandelen 
Inzageverzoeken FSV- Stappenplan voor Behandelaren FSV". Let op: als ie medewerker bent van  
het servicepunt en opgesteld staat voor de 1e  beoordeling, dan nnoet je dus kennis nemen en wer-
ken met de instructie voor de FSV-behandelaren.  
De instructie die nu voorligt beschrijft de checks en activiteiten die het servicepunt verricht voordat 
de FSV-behandelaren aan de slag gaan, alsmede de activiteiten die het servicepunt verricht nadat 
de beschikking is opgesteld en moet worden verstuurd en de zaak in WAB wordt afgehandeld. 

2.3 Status van de werkinstructie 

Het is de bedoeling dat iedereen die werkt voor het BZB/FSV-programma dit doet overeenkomstig 
de laatste werkinstructies. Hierin zijn zoveel mogelijk praktijksituaties en antwoorden op gestelde 
vragen verwerkt. Werk dus altijd met de laatste versie van de officiele werkinstructies, "gooi" de 
vorige versie weg. 

2.4 Informatie in communitys op Connect People 

Deze instructie wordt o.a. opgenomen in de community "Informatie voor Serviceteam BZB" Zet 
deze community op volgen, zodat je geInformeerd wordt over updates in de community. Ook kun 
je mailberichten over aanpassingen/actualiseringen op instructies ontvangen via dit kanaal. 

In de community voor de 'Behandelaren en (ervaren) specialisten FSV/AVG" is veel informatie te 
vinden (waaronder deze instructie), maar voor de overige daar opgenomen informatie en stukken 
geldt dat hetgeen in deze instructie is opgenomen leidend is. Als je in de officiele instructies geen 
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antwoord vindt op jouw vraag, dan kun je verder in de community op zoek gaan en/of in overleg 
treden met de werkverdelers op het servicepunt. 

2.5 Vindplaats WAB AVGV en benodigde autorisaties 
5.1.2.h. 

2.6 Vragen? 

Mocht je vragen, aanvullingen, tips of opmerkingen hebben over dit stappenplan, die kun je mailen 
naar 5  1 2 e. 	 Neem wel eerst contact op met jouw aanspreekpunt op het servi- 
cepunt. 

3 Introductie WAB AVGV - algemeen- voor iedereen 

Dit hoofdstuk is opgenomen ter kennisneming van de WAB, zodat we hierna niet bij elke taak hoe-
ven uitleggen hoe je bijv. de taak claimt. Lees dit dus goed door. 
Een "zaak" betreft hier een FSV-melding, een "taak" is een onderdeel van het behandelproces. Als 
je jouw taak hebt uitgevoerd, voldoende vastleggingen hebt gedaan en die geiipload hebt in WAB, 
dan kies je een volgende actie, zodat na jou de volgende medewerker met deze zaak aan de slag 
ka n. 
Voor het in zijn algemeenheid zoeken in WAB bestaat een afzonderlijke instructie, die indien nodig 
geactualiseerd wordt. Deze instructie is to vinden op de CP. Neem hier kennis van. 

6 
BZB-F5V project - instructie servicepunt 
Versie 18, van 18-3-2022 



E,8, sear, la,: 

Eerste beoordeling FSV verzoek - Servicepunt 
Seoanagen FSV 247%3 
Dt, .kr-, 2.1 1.0.) P4.1 

avg,tst09 

Dasht,ards 

wc6,  

AVGV Mijn werk 26 
0 

3.1 	Werken met filters 

3.2 AVGV Eigen werk 

Zicht op de door jou geclaimde taken houd je door te klikken op het filter <AVGV Mijn werk> . 
Zorg er dus voor dat dit filter bovenaan staat als je WAB opent (zie 3.1). 

Hierin staan de taken die je hebt geclaimd en nog onder handen 
hebt. Zodra je een taak claimt verhuist deze taak uit de gefil-
terde bak naar je eigen werkbak. Maak dus eerst de taken af die 
je in je <AVGV Mijn werk> hebt staan voordat je nieuwe taken 
claimt. 

Het is wenselijk om je bak <AVGV Mijn Werk> zo "schoon mogelijk" te houden door elke dag te 
starten met het wegwerken van de zaken die hier staan. Dit heeft 2 redenen: 

1. het werk dat hier staat kan niet door een ander gezien of opgepakt kan worden. 
2. Zaken die terugkomen van de 2e  behandelaar en aangepast moeten worden, worden hier 

ook automatisch naartoe verplaatst. Om de gewenste voortgang te behouden pak je deze 
eerst op voordat je een nieuwe zaak ophaalt (dit geldt voor de medewerker van het Servi-
ceput die zich bezig houdt met <AVGV ie  beoordeling SP>). 

Aandachtspunt is ook om niet te veel naar je toe te halen, zeker niet met het oog op vakanties. Zet 
dan de zaken die je hebt opgepakt en niet "af" hebt <terug naar team>, zodat een college deze 
wel kan oppakken en behandelen. 
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Eerste beoor 

vCrovu 

verzoek - Serozepunt 

tesi 

AVGV Eerste beoordeling SP 3   
O, 

oordeling FSV verzoek - Servicepunt 
ealundel. FSV. 2513031 
Oeter.aar Sert,e9. 

A, ra WOO 

,c,esses 

II 	Paness Peamnarce 

Zorg er dus ook voor dat hier geen "onnodige" taken staan, want dan kan een ander er ook niet 
mee aan de slag. 

3.3 Uitleg Claimen van een taak 

Als je een nieuwe taak oppakt klik je eerst op het filter van de betreffende directie waar je onder 
valt. 
Door te klikken op het voor jou relevante filter opent zich aan de rechterkant op jouw scherm een 
overzicht met te behandelen zaken. Klik op het tegeltje  	 

.... en claim de taak. 

Daarna opent zich een kleiner schermpje en klik je op < Taak claimen> . Hierdoor verhuist de taak 
van het filter dat je aanklikte naar jouw eigen werkbak <AVGV Mijn Werk>  

Taak claimen 

Intake verzoek 
Behandelen FSV: 247996 
Beliandelaar Serocepunt 
13 mei 2021 16:00 00 

De teak Is nog niet gedaimd. Wanneer u doze teak opent. wordt deze aan u toegewezen. 

O Dlt bericht niet meer weergeven. 

Taak claimen Annuleren 

3.4 De rubrieken in WAB 

Als je een taak claimt opent zich een scherm met daarin diverse rubrieken, die deels voor zichzelf 
spreken. 

Eerste beoordeling FSV verzoek - Directies 

8.rokien•  :c 	eft  ertforn,r44, 

Sam Leal.... 

leekt.1,1 

Toadvirs 

Een deel van deze rubrieken kun je "openklikken" door op de donkerblauwe balk te klikken. 

3.4.1 Rubriek Betrokkene 

Betrokkene (comfort informatie) 

BZB-FSV project - instructie servicepunt 
Versie 18, van 18-3-2022 

Als je hierop klikt opent het scherm zich en zie je de naam 
en adresgegevens van de betrokkene. Aan de hand hiervan 
kun je eenvoudig vaststellen of de opgenomen of op te ne-
men documenten betrekking hebben op deze persoon. 
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Motie I brief verstuurd 

Ja 

Motie II brief verstuurd 

Type Zaak 

Inzageverzoek AVG 

Identificatie van de zaak 

BSN / RSIN 

Indieningsdatum van het verzoek 

Registratiedatum van de zaak 

16-12-2021 17:00:02 

Status van de zaak 

IN_BEHANDELING 

Aanleiding van de zaak 

Document {60F2C37D-0000-61318-82F1-2611E8866741} 

Afscherming 

Departementaal vertrouwelljk 

Datum 

0 items worden afgebeeld 

Toevoegen toelichting 

3.4.2 Rubriek Basis Zaak details 

Basic ZaakZRC details 

In deze Basic Zaak- details vind je belangrijke informatie over het inzageverzoek van de betrok-
kene. Hier is o.a. te zien of een informerende brief (Motie Marijnissen 1-brief) is verstuurd aan de 
betrokkene, of inmiddels een Motie II-brief is verstuurd (waarin aangegeven wordt wat de reden 
van registratie is in FSV), of sprake is van een VIP-post (Afscherming Departementaal vertrouwelijk 
is de niet-VIP-status), wanneer het verzoek is gedaan (indieningsdatum van het verzoek), etc. 

3.4.3 Rubriek Toelichting 

Toelichting In de instructie wordt op sommige plaatsen/momen-
ten aangegeven dat je een toelichting op moet ne-
men. Dit kan door in WAB te klikken op <+ Toevoe-
gen toelichting>. Houd de tekst kort en bondig (er is 
ruimte voor max. 500 posities) en formuleer zodanig 
dat degene na jou het ook begrijpt. 
De toelichting is in elke fase van de behandeling 
zichtbaar. 

3.4.4 Rubriek Documenten 

Naast het opnemen van een toelichting gaan we in WAB AVGV regelmatig documenten toevoegen. 
Van belang te weten is dat je wel documenten kunt toevoegen, maar in principe geen documenten 
kunt verwijderen. 
Aileen bij hoge uitzondering is er wel een weg om documenten te laten verwijderen. Dit doen we 
alleen als het document bij een verkeerde betrokkenen is opgenomen in WAB. In die gevallen kun 
je een mailbericht sturen naar 512e 	 waarbij je aangeeft om welke WAB-code 
het gaat, het BSN, de naam van het document en de reden waarom je die verwijderd wilt hebben. 
Het is niet toegestaan om bijv. een concept-document te verwijderen als daarna een definitieve 
versie wordt geOpload. Dus alleen als we gegevens van de verkeerde belastingplichtige toevoegen 
kan dit de reden zijn om een aanvraag tot verwijdering te doen. 

Wanneer je denkt dat de opdracht is uitgevoerd, voeg je je werkdocument toe onder "Documen-
ten" en klik op <toevoegen>. Doordat de datum van Uploaden in beeld is, is te zien welke versie 
de nieuwste is. Bij de diverse fases van behandeling staan voorstellen voor de naamgeving van het 
document. 
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Ontvangstbevestiging 
	 sa_avgv_dmb_service 03-06-2021 	0 

Verzoek beoordelen FSV melding Sa_DMBGZI 
	

03-06-2021 	0 

Gebruiker 	 Gecre$erd op  Type 

ISY Dee,• 

VW Mill 7? 

'''.0000•Don :4- S0-2021 0717 23 

Aene•S 	ovule., Le KV reorlee,  end.• 	4  4 .• 
AmstA0 Osero elingaret w KSV ter..-den *Mr+ inke.roOr eanaetur.": 0 

A•roul eftbte Apublow 1.1SV sevond. on0or 'peeieeteNereeeir 0 
M' .4.Nko.ii..eW.r ISY geeveden peek, 14•1 entYi.0 
MAUI Ovico secteeen e. m<03.11 ran VW seenende. aneke '0eriptues*nak.' 0 
Aented Asko Ovselen 0t Net eon FTV tread., oft*. 'paiecrum/a.mig' 0 
Armal nyre  YiNknM 0,0411,4n1SV sevorden *Met 13 .e  Mks'.  0 

ee, eheen  •eee ...eke le IV ...We 	 41.  wwd 933.4 

De eve,ge r.te sv,stee 	/00,4 deenen bee. ghee AVG ...whet  see.whe'eet0  3. .,0r4.,  

Voorbeeldbrief 

Tonen 

Keuze actie 

• Uitvoeren 

Keuze 

Tip: als je wilt zien welk document het 
laatste is geplaatst, druk dan op de pijl-
tjes naast Gecreeerd op. Op die manier 
kun je de documenten zien op ouderdom 
in plaats van op alfabetische volgorde. 

3.4.5 Rubriek FSV-details (ook we/ genoemd "de raadpleegservice") 
Om te begrijpen waar het over gaat is het nuttig te weten hoe de FSV-applicatie is opgebouwd. De 
FSV bestaat uit verschillende tabbladen: 

- Aangiftefraude (tot nu toe openbaar gemaakt) (in WAB aangeduid met Aangiftesignalen) 
- Projecten en overige (tot nu toe openbaar gemaakt) 

Informatieverzoeken 
Tips en Kliks. 

Voor 3 tabbladen is er ook een archief, voor de informatieverzoeken niet. 
In het scherm zie je het aantal risicosignalen die voor de betrokkene is opgenomen in FSV. 

3.4.6 Rubriek Keuze actie 

Via de <keuze actie> kom je in een uitrolmenu dat per 
stap is vastgesteld. Kies je voor <Terug naar Team> dan 
gaat de taak van jouw naam en weer terug naar de bak 
waar de taak uitkomt. De andere opties die je hier aan-
treft worden per stap in het proces toegelicht. 

Let op: rondt een taak altijd of via <Uitvoeren>. Vergeet 
niet om op deze laatste knop te drukken, want an-
ders blijft de taak openstaan op jouw naam. Kijk re-
gelmatig op AVGV Mijn werk om te zien of de taken 
hier nog terecht openstaan. 

3.5 Behandelvolgorde in WAB 

Pak in principe de eerste zaak op in de bak. Op die manier worden de oudste posten het eerst op-
gepakt. 

Door te klikken op de 3 stipjes onder het filter, opent een scherm met keuzemogelijkheden. Door 
te klikken op <Tabelview> krijg je de taken gepresenteerd in een tabel. Klik je daarna weer op 
<Lijstview> dan krijg je weer het overzicht met de "Tegeltjes". 

BZB-F5V project - instructie servicepunt 
Versie 18, van 18-3-2022 
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Zoektekst opgeven. 

Recentste wijzigingen ophalen 

Ondenverp teak 	 ••• Instancenaam 

Eerste beoordeling FSV melding 	Behandelen FSV 

Vervaldatum Instance 

30 aug. 2021 07:45:13 

Vervaldatum t. 

6 Jul. 2021 16:0 

AVGV Eerste beoordeling FSV melding 500+ opens 
• • • 

• Openen in een nieuw venster 

171 Lijstview 

• Kolommen bewerken 
stance 

12 

AVGV Eerste beoordeling SP 
	

276 Tc! 
ZeOtekst opg4,4.4 

Recent: us 49092(gen ophaken 

Ondenverp teak 

Sesta beoordeling FSV verzoek ServIcepunt 

g Unite b000rdeOng FSV vow.* Setvicapunt 

F SPAM honnnierna FSV vamnak • 44rvIcanat 

Instenewnsam 

Beharbeien FSV 579977 

84handelen FSV. 580041 

Fiefunc1444n FSV 553156 

Asnmeakdeturn Instenos 
7 qx. 2021 1540:08 

7 apr. 2621 154010 

14.6, 2021 1070'03 

Wrialdatunt ihatena 

29 	. 2021 15:4009 

30 apt. 2021 154010 
7021 1020-04 

Verveldstum tuft 

1511.41 2021 160100 

15 fun 202116:00-00 

15Iun 2r1I 1R ORM 

Eerste beoordeling FSV 
Behandelen FSV: 579977 
8ena0 9e18w Seracepunt 
Vera/ 15 pan 2021 16 00 00 

Eerste beoordeling FSV 
Behandelen FSV: 580041 
BebandeLaar Servicepunt 
Vervalt 15 fun 2021 16 00 00 

Eerste beoordeling FSV 
Behandelen FSV: 583786 
Benand4laal SenriCeput4 
Ve6711 15 fun 2021 16 00 00 

verzoek - Servicepunt 

verzoek - Servicepunt 

verzoek - Servicepunt 

AVGV Eerste beoordeling FSV melding 
	

500+ Toopetaani 
Zoektekst opgeven.  

Recentste wijzigingen ophalen 

Ei Eerste beoordeling FSV melding 
Behandelen FSV Melding: 705946 
8.11804E1.r 

0 	
P. Weal 6 jut 2021 16 00 00 

• . • 

• Openen in een nieuw venster 

• Tabelview 

• Kolommen bewerken 

En nu de informatie anders gepresenteerd: 

Op dit moment is ervoor gekozen om de volgende kolommen zichtbaar te hebben: Onderwerp 
taak, Instancenaam (de code waarmee de zaak in WAB zit), de aanmaakdatum instance (wanneer 
is de zaak in WAB gekomen), de vervaldatum instance (wat is de uiterste afhandeldatum van het 
gehele verzoek, incl. 1e  en 2e  behandeling) en de vervaldatum van de taak. 
De zaken staan standaard gesorteerd op "Vervaldatum instance" zodat de oudste zaak die het 
eerst af moet, bovenaan staat. 

Let op:! Toen we met WAB zijn gestart hebben de eerste verzoeken een behandeltermijn van een 
maand meegekregen. Echter, in de nadien verzonden ontvangstbevestiging staat de totale behan-
deltermijn op 3 maanden (1 maand standaard en 2 maanden verlenging). Dit kon niet meer aange-
past worden in WAB. 
Ook is door de niet altijd juiste en tijdige opvoer in WAB de uiterste afhandeldatum niet altijd be-
trouwbaar. Daarvoor moet je te rade gaan bij de verstuurde ontvangstbevestiging. 

Als je weer klikt op de 3 puntjes onder de naam van het fil-
ter in de blauwe balk en kiest voor de optie <Lijstview> zie 
je de taken weer als "tegeltjes". 
Hier zie je een vervaldatum van de betreffende taak. Ook 
zie je een groen vlakje, de taak is nog op tijd (als de taak 
niet op tijd af is, kleurt deze rood). 
Besef wel dat de "kleur van een taak" niets zegt over de ui-
terste afhandeldatum van het verzoek als geheel (vervalda-
tum instance). 

3.6 	Tijdpad voor de diverse stappen (taken) zoals opgenomen in WAB 

De behandeltijd voor een AVG-inzageverzoek is normaliter 1 maand. Omdat we een forse stroom 
inzageverzoeken verwachten, het werkproces hierop ingericht moest worden en de complexiteit 
van de verzoeken is centraal besloten om direct de behandeltermijn met 2 maanden te verlengen. 
Dit staat ook opgenomen in de ontvangstbevestiging die uitgestuurd wordt na de intake van het 
verzoek. Vandaar dat ook snelheid geboden is door intake en het valideren van de gemachtigde 
voortvarend op te pakken. 
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Om de voortgang van de afhandeling van een zaak te monitoren krijgen de taken die verricht moe-
ten worden een doorlooptijd-bewaking in WAB mee in aantal werkdagen (zie ook hiervoor punt 3.5 
vervaldatum taak). Of deze "normatiek" realistisch is gaan we in de toekomst zien. 

De fase van de intake is in WAB ingesteld op 3 dagen. Daarna staat de taak op niet tijdig. 
De taak Intake verzoek en adres onbekend staat op 5 dagen. 
Afronden niet FSV: 5 dagen 
De validatie van de gemachtigde is gesteld op 20 dagen. Uiteraard is het niet de bedoeling om 20 
dagen te wachten met het oppakken, gewenst is om dit direct te doen, zeker als de gemachtigde 
nog bevraagd moet worden op een volmacht. 
Het classificeren van het verzoek: 5 werkdagen 
Eerste beoordeling FSV-verzoek: 10 dagen 
Tweede beoordeling FSV-verzoek: 5 dagen 
Versturen beschikking: 2 werkdagen. 

3.7 Zoeken in WAB 

Als je een post wilt opsporen in WAB kun je dat doen door: 
- 	Zoeken op BSN. Dan kun je inmiddels al meer informatie zien, zoals de betreffende zaak, 

de status van de zaak (en wie de post al laatste op naam heeft), de opgenomen documen-
ten alsmede de door medewerkers opgestelde toelichtingen. Zie ook punt 4.1.1 en 4.4.3. 
zoeken op WAB-code of op behandelactiviteit id. 

Als je op <Werk> klikt krijg je alle posten te zien waar jij 
een autorisatie voor hebt. Vervolgens kun je een zaak op-
zoeken door de WAB-code hier in te vullen : 

Werk 
••• 

Dashboards 

Opgeslagen zoekopdracht maken 

is Werk 

Zoektekst opgeven..  
Vervolgens kun je aan de omschrij- 
ving in de eerste kolom zien waar de zaak zich bevindt (tenzij de zaak al door iemand is geclaimd). 

Voor een uitgebreidere toelichting en beschrijving van meer mogelijkheden verwijs ik naar de in-
structie "Zoeken in WAB", opgenomen in de hiervoor genoemde community op CP. 

3.8 Einde algemene uitleg WAB 

In de beschrijving hierna wordt ervan uitgegaan dat je de informatie over WAB goed tot je hebt ge-
nomen. Daarom zal niet bij elke stap uitgelegd worden hoe WAB werkt, alleen de bijzonderheden 
worden hier opgenomen. 
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Terug near erezitvoorraad 
	

a 	Annuteren lerug near vorige stap 

Dashboards 

Create Saved Search 

1. Work 

El Processes 

0 
au* Type 

FSV meldmg 

identtficatie van de zaak 

2011-05-1710820:15 009Z 	IN_BEHANDELING 

4 AVGV Intake verzoek 

Om goed zicht te hebben op de werkzaamheden die je verricht in de fase "AVGV Intake verzoek" is 
het goed om ook te weten dat er een foutmeldingenproces is en wat mogelijk in dit proces al is ge-
daan. 
Indien namelijk al een BSN in WAB zit en er komt een inzageverzoek binnen, dan genereert WAB 
een foutmelding. In de fase van de foutmelding moet worden besloten of een nieuw signaal moet 
leiden tot een nieuwe WAB-zaak dan wel of het signaal toegevoegd kan worden aan een bestaande 
zaak in WAB. 
Het meest eenvoudigst bij de foutmelding is om voor elk signaal een nieuwe WAB-zaak op te ne-
men, maar de vraag is of dit ook wenselijk is. Sluit dit aan bij het verwachtingspatroon van de bur-
ger? En we zien het risico dat binnen het werkproces "behandelen inzageverzoeken" meerdere me-
dewerkers los van elkaar met dezelfde betrokkene bezig zijn (inefficient en kans op verschillende 
interpretatie/vrijgeven van de FSV-gegevens). 
Kortom, als het niet nodig is willen we ingeval van een foutmelding geen extra zaak in WAB opne-
men. Dus dit moet je eerst beoordelen. Hoe je dat doet staat hierna beschreven. 

4.1 Algemeen; te behandelen "foutmeldingen" in WAB: 

Om de foutmeldingen te zien, druk je op 'work'. Je krijgt nu alle taken te zien. 

Work 	 5: 
tout 

Je typt in het zoekveld lout' in en drukt op enter. De treffers die je 
krijgt zijn foutmeldingen die behandeld moeten worden. Let op! Niet alle foutmeldingen dienen 
door ons behandeld te worden. In deze instructie gaat het alleen over de foutmelding : 
Behandelen inzageverzoek AVG document voor meerdere Zaken 

Klik op de zaak en claim deze. 
Je krijgt nu de informatie te zien voor het BSN/RSIN. Klik op `doorgaan'. 

Je krijgt nu het document te zien. Bekijk de inhoud en beoordeel het document. Lees zorgvuldig de 
instructie die hierna is opgenomen en verricht de beschreven handelingen voordat je een van de 
vragen gaat beantwoorden. 
Hierna klik je weer op 'doorgaan'. Je krijgt nu een overzicht te zien van zaken voor dit BSN/RSIN. 

Overzicht van Zaken over dit B5N / ;BIN 

Meer informatie 

Beantwoordt de volgende vragen 

Hoort dit document bij een bestaande zaak (het is een antwoord op een bestaande zaak)? 

0 1. 

0 nee 

In dit voorbeeld zie je dat er alleen een melding bekend is van dit BSN/RSIN. Er is geen eerdere 
inzageverzoek afgehandeld of in behandeling. Bij de vraag "Hoort dit document bij een bestaande 
zaak (het is een antwoord op een bestaande zaak)", antwoord je 'nee'. Bij de volgende vraag 
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"Heeft de nieuwe zaak voor dit document een relatie tot een bestaande zaak (bijvoorbeeld een be-
zwaar op deze zaak)", antwoord je ook 'nee'. Klik hierna op 'bevestigen'. 

Maar: het komt ook voor dat er al een inzageverzoek bekend is, die of al afgehandeld is of als sta-
tus "In behandelina" heeft. Dan moet ie als volqt handelen, waarbii le le bewust moet zijn van het 
juridische kader.  

Schets iuridisch kader 
Burgers en bedrijven kunnen in principe onbeperkt (inzage)verzoeken indienen, ongeacht of ze in 
FSV staan, een Motie I en/of een Motie II brief hebben ontvangen. 

In principe moet elk verzoek dat onder art. 15-22 AVG valt (verzoek om inzage, verzoek om ver-
wijdering (gegevenswissing, recht op vergetelheid), verzoek om rectificatie, recht op beperking van 
de verwerking en bezwaar tegen de verwerking) leiden tot een besluit waartegen rechtsmiddelen 
(bezwaar en beroep) open staan. 
Een betrokkene kan ook andere vragen stellen, die niet kwalificeren tot een AVG-verzoek (bijv. 
waarom sta ik in de FSV). Hierop geven we wel antwoord, maar niet in de vorm van een beschik-
king. 
Daarnaast ontvangen we documenten die kwalificeren als een AVG-verzoek waarin ook andere vra-
gen zijn opgenomen. Dan antwoorden we in een brief; in de beschikking op het AVG-verzoek ne-
men we ook de antwoorden op de andere vragen op. 

4.2 	Nieuw document, voor BSN is al een inzageverzoek afgehandeld 

4.2.1 Actie door Foutherstel 
Altijd een nieuwe WAB-zaak opnemen, dus nieuw signaal/document niet koppelen aan een afge-
handelde zaak in WAB. 
Het kan gaan om een 2e  verzoek, een schadeverzoek, klacht, een IGS, aanvullende vragen, of lets 
anders wat Been inzageverzoek is. Bij de beantwoording van de vragen klik je op 'nee' en daarna 
op 'bevestigen'. Het WAB-systeem maakt dan een nieuwe zaak aan. 

4.2.2 Actie bij de intake 
Het volgende geldt niet voor binnengekomen documenten in een WAB-zaak die bijv. zien op een 
schadeverzoek, een klacht, een IGS. Hiervoor gelden de reguliere spelregels van de intake. Onder-
staande geldt alleen indien je vermoed dat sprake is van een 2e  AVG-inzageverzoek en/of een ver-
zoek met aanvullende vragen. 

Bij intake beoordelen ga je beoordelen: waar ziet nieuwe verzoek op? Neem bij twijfel contact op 
met een AVG-specialist. 

a. Het nieuwe verzoek is identiek aan het reeds afgehandelde verzoek 
b. Verzoek is beperkter (bijv. nu  via de inzageknop) 
c. Verzoek omvat meer/andere vragen dan het reeds afgehandelde verzoek 

1. Zijn dit vragen die duiden op: nadere toelichting gewenst op reeds afgegeven beschik-
king? Of mensen die echt niet geloven dat ze in de FSV staan 

2. Aanvullende vragen, die onder art. 15-22 AVG vallen moeten leiden tot een nieuw be-
sluit. 

3. Overige aanvullende vragen (zoals waarom sta ik in de FSV); deze vragen moeten wel 
beantwoord worden maar niet in de vorm van een besluit waartegen bezwaar en be-
roep mogelijk is. 

Aanpak bij situatie A, B en Cl:  
-De intake neemt telefonisch contact op met de indiener van het verzoek en geeft aan dat volgens 
onze informatie al eerder een verzoek is ingediend dat inmiddels ook is afgehandeld. Vraag of de 
burger de beschikking wel heeft ontvangen en zo niet, bied aan om de beschikking opnieuw to ver-
sturen. Leg ook uit dat de FSV op slot zit, dus niet meer gemuteerd wordt en dat dat ertoe leidt dat 
een 2e  inzageverzoek in principe tot dezelfde beschikking zal leiden. 
-Indien de burger afziet van het 2e  verzoek en instemt met de uitleg, dan bevestig je dit schriftelijk 
aan de burger. De brief voeg je toe in WAB en de zaak kan via <niet FSV> worden afgehandeld. 
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-Indien de burger volhardt in een nieuw besluit, dan moeten we de zaak nogmaals in behandeling 
nemen. Voeg dan de beschikking op het le verzoek toe in WAB, vermeld in de toelichting dat de 
burger gebeld is maar dat hij/zij volhardt in een nieuwe beschikking. Vervolgens stuur je de zaak 
via de actie "Automatisch een ontvangstbevestiging versturen" door naar Classificatie. 

Aanpak bij situatie C2 en C3:  
Bij C2 en C3 gaan we niet bellen maar nemen het verzoek normaal in behandeling en worden door 
de intake de gebruikelijke controles uitgevoerd. Wel nemen we een kopie van de reeds afgegeven 
beschikking op in de WAB-zaak. In beide gevallen sturen we wel een ontvangstbevestiging. 

Let op: de tekst van de automatische ontvangstbevestiging is niet passend voor C3, dan moet je 
dus handmatig een ontvangstbevestiging aanmaken mbv GDC (zie model A2A010 Ontvangstbeves-
tiging brief). 
Zorg ervoor dat je deze wel verstuurd vanaf postbus 2508 en rioem geen termijn van behandelen. 

4.3 	Nieuw document, voor BSN staat nog een inzageverzoek open 

4.3.1 Actie door Foutherstel 
Foutherstel gaat dus meerdere aspecten beoordelen/onderzoeken voordat het binnenkomende do-
cument (de foutmelding) in WAB kan worden verwerkt. 
Het kan dus gaan om een 2e AVG-verzoek, een schadeverzoek, klacht, een IGS, verzoek om infor-
matie of lets anders wat geen inzageverzoek is. 
Stap 1: Voorzover geen sprake is van een AVG-verzoek of verzoek om aanvullende informatie klik 
je bij de beantwoording van de vragen op 'nee' en daarna op 'bevestigen'. Het WAB-systeem 
maakt dan een nieuwe zaak aan. 

Stap 2: Blijven over de 2e (AVG-)verzoeken en verzoeken om aanvullende informatie. Hiervoor 
kijkt foutherstel in welke fase van behandeling de eerste WAB-zaak zich bevindt en waar het 
nieuwe document over gaat. 

Waar ziet het nieuwe verzoek op: 
d. Verzoek is identiek aan de reeds in WAB opgenomen verzoek (bijv. beide via de Azarkan-

knop of bijna-kopie van de brief die al eerder is gestuurd) 
e. Verzoek is beperkter (bijv. nu  via de inzageknop, eerst per brief) 
f. Verzoek omvat meer vragen dan het eerste verzoek 

voor is inmiddels op 

In geval d en e gaat de foutmelder een brief op-
stellen aan de burger, waarin je meedeelt dat je op 
<datum ontvangst 2e verzoek> een AVG-verzoek 
hebt ontvangen, terwijI je het verzoek dat op <da-
tum> is ontvangen nog in behandeling hebt. Voor 
de vervolgbehandeling gaan we ze samenvoegen 
en dat je ze samenvoegt en samen behandelt. Ver-
der Beef je aan dat je voor beide verzoeken de be-
slistermijn op het eerste verzoek aanhoudt; hier-

<datum> een ontvangstbevestiging verstuurd. 

Betreft: OntvangstbevestIgIng 

Geachte , 

Op heb lk uw van ontvangen. 1k heb two In behandeling genomen. U krUgt 
voor van ml) berlcht. 

Hebtn vragen? 
Belt u ml)dan op 0800 2358 356. 

Hoogachtend, 

namens de inspecteur 

5.1.2.e. 

Daarna wordt een PDF van de verzonden brief toegevoegd aan de bestaande zaak in WAB, evenals 
het document van de foutmelding. Dit kan alleen indien de bestaande zaak nog niet in behandeling 
is genomen. 
Indien de bestaande WAB-zaak al op naam van een behandelaar staat, voeg je eveneens het docu-
ment van de foutmelding toe aan deze WAB-zaak en neem je contact op met de behandelaar (bel-
len of mailen). Je geeft aan dat er een tweede verzoek in de WAB-zaak is gezet, dat deze samen 
met het eerste verzoek afgewerkt moet worden en dat de brief die je naar de burger hebt gestuurd 
aan de bestaande WAB-zaak toegevoegd moet worden. Vraag de medewerker om een heldere noti-
tie in de toelichting op to nemen. 
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E:j  Intake verzoek 
Behandelen FSV: 651401 
Behandelaal Senncepuri1 

go 	
Vervalt 26 met 2021 16 00 00 

OM  

E Intake verzoek en adres onbekend 
Behandelen F$V; 247998 
eehanortaar ser.%..pw 
vt,,,or 17 me, 2021 16C0 IN) 

Indien de WAB-zaak inmiddels in de fase "Te versturen beschikkingen" zit neem je contact op met 
5.1.2.e. 	 om of te spreken wat de beste oplossing is (aan-
passen versturen beschikking; verwijzen naar de beide inzageverzoeken). 

In situatie f, het nieuwe verzoek is meer omvattend dan het eerste verzoek, wordt in prin-
cipe een nieuwe WAB-zaak aangemaakt (dus document wordt niet toegevoegd; 2 x een nee ant-
woorden op de vragen) Wel tekent foutherstel aan in de nieuwe WAB-zaak dat er samenhang is 
met een bestaande WAB-zaak. De nieuwe WAB-zaak gaat naar intake en loopt daarna de normale 
processtappen door (incl. verzenden ontvangstbevestiging). 
Op voorgaande is een uitzondering: als de bestaande WAB-zaak nog in de fase van de intake zit, 
wordt het nieuwe verzoek wel toegevoegd aan de bestaande WAB-zaak. Dan vermeld je in de toe-
lichting dat er 2 verzoeken in deze WAB-zaak zitten. 

4.3.2 Actie bij de intake 
Aileen indien er een nieuwe zaak is aangemaakt komt deze bij intake. Intake ziet dus dat er al een 
andere WAB-zaak bestaat en neemt contact op met de behandelaar (als de WAB-zaak al op naam 
staat) en geeft aan dat er voor dit BSN nog een tweede verzoek is binnengekomen. Het is belang-
rijk dat voor dit tweede verzoek, waarin de vraagstelling ruimer is, apart een ontvangstbevestiging 
wordt verstuurd ivm het verlengen van de behandeltermijn. 
Na de classificatie wordt dit nieuwe WAB-dossier op de naam van de behandelaar gepushed 
5.1.2.e. 	 die inmiddels hier al over geInformeerd is. 

4.4 	Nu de echte intake: binnenkomst verzoek en claimen taak 

De verzoeken komen binnen in het filter <AVGV Intake Verzoek>. Is het adres bekend dan heet de 
taak <Intake verzoek> en indien het adres niet bekend is heet de taak <Intake verzoek en adres 
onbekend>. 

AVGV Intake verzoek 

A„,,,,,alldat*gemachtigde 

Klik op het filter <AVGV Intake verzoek> en claim de bovenste taak. 
Onder "Documenten" staat het AVG-inzage verzoek dat de betrokkene heeft ingediend, per brief of 
via Internet (zie 4.5). 
Doel is om deze werkbak dagelijks leeg te hebben zodat de niet-FSV-zaken en eventuele klachten 
er op tijd uit worden gehaald. Ook krijgt de burger zo mogelijk tijdig een ontvangstbevestiging toe-
gestuu rd. 
Controleer dus altijd of er al een AVGV-verzoek in zit, want dan kom je terecht bij de acties van 
4.2.2 (vorige verzoek is al afgehandeld) of 4.3.2. (vorige verzoek is nog onderhanden). Voer de ac-
ties uit die bij deze paragrafen zijn genoemd. 

4.5 Verzoeken via internet (de Azarkan-knop) 

Sinds september 2021 bestaat de mogelijkheid voor de burger om een inzageverzoek in te dienen 
via Internet; op basis van een motie van politicus Azarkan bestaat deze mogelijkheid (in de wan-
delgangen de Azarkan-knop genoemd). Of sprake is van zo'n verzoek is zichtbaar in WAB bij de do-
cumenten. 

Dorumenten 

Nam 	 • Klass* 	 • TYP• 	 Gebniker 	 • Gftreierdop 

12.1311.25 	 ED_AY,'Cof respondn.Ise 	 Sa_EN15_011 	 1312.2921 

De betrokkene kan alleen vragen om inzage. Om die reden voer je alleen uit: 
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Kota* 

Lot op 'Ito, Ist Ono! 	BSti 	o het ad: 	ck we,  kOlso 	o'vorens wee*: re gaan.  

Kew. actie 

CR. FSVoolook 

• Weetje muff dat dit geen CSV-verznek booth? 

de controle of indiener wel meerderjarig is (zie 4.7.8). Indien de indiener minderjarig is 
geef je in de toelichting aan dat de beschikking verstuurd moet worden naar de wettelijke 
vertegenwoordiger. Ook de ontvangstbevestiging moet dan handmatig opgesteld worden 
en naar de wettelijk vertegenwoordiger worden gestuurd. 

- de controle of er al eerder een inzageverzoek is ingediend? Zie punt 4.1 en 4.2. 
Na het uitvoeren van deze handelingen waarbij je hebt geconstateerd dat er geen sprake is van 
een minderjarige betrokkene of een herhaald inzageverzoek kies je voor de actie <FSV-verzoek 
geen gemachtigde die automatisch een ontvangstbevestiging krijgt en doorgaat naar classifice-
ren>. De betrokkenen krijgt nu automatisch een ontvangstbevestiging. 

4.6 	Heeft verzoek wel betrekking op FSV? 

Indien het verzoek per brief is binnengekomen open je het document en lees je de brief goed door 
en verricht je diverse controlehandelingen, die hierna worden beschreven. Leg goed vast in de Toe-
lichting wat je hebt gecontroleerd en wat je bevinding(en) is/zijn, ook als het goed is! 

De vraag die voorligt is of er wel sprake is van een inzageverzoek ivm de FSV. 
Mogelijk staat er een verwijzing in naar de FSV, een brief/beschikking die de burger heeft gekre- 
gen, een waarschuwingsbrief, een "zwarte" lijst, uitworplijst, fraudelijst, etc.. ? 
Denk je, na overleg met een collega, dat het geen FSV-inzageverzoek betreft, dan zijn diverse situ- 
aties denkbaar. 

- Het gaat wel om een algemeen AVG-inzageverzoek, maar is niet te linken aan de FSV. 
Neem een notitie op in WAB en kies voor de actie <Geen FSV-verzoek>. 

- Het betreft een brief die mogelijk per ongeluk in de verkeerde werkstroom (WAB AVGV) is 
geplaatst (denk aan wijziging adresgegevens, mutatie voor klantbeheer, een reactie van 
een adviseur op bijv. een vragenbrief voor de heffing IH, etc.), kies dan de actie <Geen 
FSV-verzoek> 

- Het betreft een bezwaarschrift ivm eerdere AVG-verzoeken, etc., kies dan voor de actie 
<Geen FSV-verzoek> 

- de brief heeft alleen betrekking op Toeslagen, de Catshuisregeling of andere toeslag-ele-
menten en er wordt verder geen inzageverzoek gedaan die door ons behandeld moet wor-
den. Indien blijkt dat de brief wel ziet op inzage in de FSV en waarbij ook opmerkingen ge-
maakt worden over de toeslagen, dan nemen we deze brief gewoon in behandeling! 

- Er is wel raking met de FSV, je leest bijvoorbeeld dat het gaat om aanvullende vragen etc. 
die zijn opgekomen nav een reeds afgegeven inzagebeschikking? Lees dan in 4.2.2 en 
4.2.3 na hoe we hiermee om gaan. 

- Voor zover gekozen wordt voor <Geen FSV-verzoek > verwijs ik naar Hoofdstuk 7. 

Neem altijd duidelijk in de toelichting op waarom volgens jou geen sprake is van een FSV-verzoek 
en wat er met dit verzoek moet gebeuren! Overleg dit ook eerst met een collega! 
De posten die dus geen enkele wijze kwalificeren als FSV-verzoek zet je door naar de optie <Geen 
FSV-verzoek>, zodat deze posten terecht geen ontvangstbevestiging van ons krijgen. 

Je krijgt een pop-up scherm te zien waarin wordt gevraagd of je zeker weet dat je van mening 
bent dat het geen FSV-verzoek betreft. Dit ook om te voorkomen dat je fouten maakt (per ongeluk 
kiezen voor de verkeerde optie). 
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4.7 	Brief houdt wel verband met FSV (niet via de Azarkan-knop) 

Burgers en bedrijven kunnen in principe onbeperkt inzageverzoeken indienen, ongeacht of ze in 
FSV staan, een Motie I of een Motie II brief hebben ontvangen. De vraag die voorligt is of er wel 
sprake is van een inzageverzoek ivm de FSV. 
Lees de brief helemaal door. Mogelijk staat er een verwijzing in naar de FSV, een brief/beschikking 
die de burger heeft gekregen, een waarschuwingsbrief, een "zwarte" lijst, uitworplijst, fraudelijst, 
etc.. ? 
Tref je deze termen aan, dan nemen we al heel snel aan dat de brief moet worden opgevat als een 
AVG-FSV-verzoek (hierna kortweg aangeduid als FSV-verzoek), tenzij duidelijk is dat FSV alleen 
maar zijdelings genoemd wordt en de indiener feitelijk iets anders vraagt dan inzage (zie 4.6). 
Vervolgens voert de medewerker van het servicepunt diverse controles uit, die hierna worden be-
schreven. 

4.7.1 Klacht of verzoek om schadevergoeding in de brief? 
We zien dat indieners van verzoeken wel verwijzen naar de FSV maar soms is overduidelijk dat fei- 
telijk (alleen) sprake is van een klacht of een verzoek om schadevergoeding. Bij twijfel neem je 
contact op met het clusterhoofd servicepunt Klachten. 
Is daadwerkelijk alleen sprak van een klacht, dan meld je door een mail te sturen aan: 

[5.1.2.1. 

Als het om een klacht gaat neem je in de onderwerp-regel op: Klacht FSV (inboeken) 
En bij een schadevergoeding vermeld je: schadevergoeding FSV (inboeken) 

tekst: 
Willen jullie deze klacht over FSV inboeken? Het is ook een inzageverzoek, en dat staat al in WAB 
AVGV geregistreerd. 
of 
Willen jullie dit verzoek schadevergoeding over FSV inboeken? Het is ook een inzageverzoek, en 
dat staat al in WAB AVGV geregistreerd. 

bijiage: de brief die in WAB is opgenomen. 
Neem een toelichting  op in WAB en vermeld dat je de  klacht/verzoek om schadevergoeding hebt 
doorgegeven aan het 5 1.2 	 I Dit zorgt ervoor dat de collega na jou dit 
niet meer hoeft te doen. 
Kies in WAB voor de actie <Geen FSV-verzoek>. De praktijk leert dat de betrokkenen die gebeld 
wordt door het klachtenteam vaak aangeeft dat hij/zij toch alsnog een inzageverzoek wil doen. Dan 
kan de post weer teruggezet worden naar de intake vanuit de werkbak <AVGV Afronden niet FSV>. 
Zie verder Hoofdstuk 7. 
In alle stappen is het belangrijk in de toelichting te vermelden wat je hebt gedaan. 

4.7.2 Ingebrekestelling? 
Verwijst de betrokkene naar een eerder ingestuurd inzageverzoek waarbij hij aangeeft dat dit ver-
zoek niet op tijd afgehandeld is? 
In de nu binnengekomen brief vraagt of eist de betrokkene dat de belastingdienst het eerdere ver-
zoek binnen 2 weken afhandelt en anders gaat hij/zij een dwangsom eisen. Zo'n brief noemen we 
een ingebrekestelling (IGS). Hiervoor is apart in de fase van de intake een actie gemaakt, aange-
zien voor deze ingebrekestellingen een apart traject ingericht is. Dit traject trefje geheel omschre-
ven aan in hoofdstuk 9 Behandelen IGS. Twijfel je of je te maken hebt met een IGS, lees dan de 
tekst bij punt 10.1. even door. 
Indien je, na overleg met de werkverdeler, samen tot de conclusie komt dat sprake is van een in-
gebrekestelling, dan kies je bij keuze actie voor de actie <Betreft ingebrekestelling>. 
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Vervolgens klik je op zoeken. Mocht er al een melding 
binnen zijn van deze betrokkene, dan kun je dat hier 
zien: FSVZFM verwijst naar een melding, AVGZIV op 
een inzageverzoek. 

Subject 

Zoals je in 
dit voor- 

Sluiten 	
beeld ziet 
zit er al een 

melding in het systeem. Dan neem je geen extra mel- 

Zadk Status 	 Zaak Type 

IN_BEHANDEUNG 
	

FSVZFM 

IN_BEHANDELING 
	

AVGZIV 

ding op. Vermeld altijd deze check en de bevinding in de toelichting bij het AVG-verzoek. 
5.1.2.h. 

Raadplegen 

Zoek Zaken voor subject 

WombatAibrief 

. Tom 

Kowa ad* 

FSV-vemet door penactutgdo doe geiaatlweler.twelen 
FS:Ave& gem teer400411. dmiatteanutetth fel ormartsubratevit Ingt en &wpm ivarcUstgAmet 

&vet ingebeteiletots 	I 
teinnaat awn 

4.7.3 Is een melding nodig? 
In de brief geeft de indiener aan dat hij denkt nadeel te ondervinden of te hebben gehad van de 
vermelding in de FSV. Kijk/let ook op woorden zoals "hinder", "last", "problemen", "negatieve ge-
volgen" of lets wat daarmee overeenkomt. 
Feitelijk doet de betrokkene een melding in de brief en moet je controleren of er inmiddels in WAB 
al een melding bekend is. Dit controleer je als volgt: 

Ga linksonder op je scherm naar <Starten> <Raadplegen AVG-verzoeken> 

Raadplegen AVG Verzoeken 
en vul bij subject het BSN-nummer in. 

4.7.4 Samenloop met MSNP? 
Indien in de brief, naast inzage in de FSV, gesproken wordt over de MSNP (Middellijke schuld-
sanering Natuurlijke Personen) of termen zoals schuldhulpverlening, dan geldt een ander 
traject. Het is van belang om het document dat in WAB zit (dus de brief) te mailen naar 5.1.2.h. 

5.1.2.i. 

Vervolgens vermeld je ook in de toelichting dat je een melding voor de MSNP hebt doorgegeven 
aan de CFD. Daarna kun je het inzageverzoek verder oppakken. 

4.7.5 Heeft de brief betrekking op meerdere burgers? 
Denk aan teksten als "voor mij en mijn vrouw/man/kinderen/partner", etc. Dan controleer je of 
voor deze personen ook een zaak is opgenomen in de WAB. Zoek uit welke andere BSN-nummers 
het betreft (BVR) en raadpleeg in de WAB AVGV of voor alle BSN('s) waarvoor inzage in FSV wordt 
gevraagd een zaak is opgenomen. Via de linkerkant van het scherm ga je naar <Starten> en 
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Basic ZaakZRC details 

Type Zaak 

Inzageverzoek AVG 

Identificatie van de zaak 

Raadplegen AVG Verzoeken 

(zie ook bij 4.7.3). Krijg je geen treffer voor de betreffende BSN, 
stuur dan een kopie van de brief met een begeleidende tekst (opname extra inzage-verzoek in 
WAB AVGV voor BSN-nummer.... en opnemen in DMB) naar 5.1.2.1. 

5.1.2.i. 

Vermeld daarna in de toelichting van deze taak dat je deze actie hebt ondernomen, dus dat je een 
mail hebt gestuurd naar de postbus van 	met het verzoek voor het BSN 	 een zelfstandige 
zaak aan te maken in de WAB AVGV. 
Mocht je constateren dat de opgevoerde brief inmiddels voor meerdere personen is opgevoerd, dan 
betekent dat automatisch dat je ook per BSN de zaak verder moet gaan behandelen. Indien het 
gaat om kinderen < 16 jaar geef dit duidelijk aan in de toelichting (zie ook 4.7.8) 

4.7.6 Klopt datum binnenkomst met datum indiening? 
Controleer of de datum van ontvangst die op het ver-
zoek is gestempeld in overeenstemming is met de in-
dieningsdatum van het verzoek, zoals opgenomen 
onder Basic ZaakZRC details in WAB. Indien dit niet 
het geval is, kies je (voorlopig) het pad van de ge-
machtigden om te voorkomen dat automatisch een 
ontvangstbevestiging, waarin een foutieve datum is 

opgenomen, wordt verstuurd. 
Indieningsdatum van het verzoek 

	 In deze gevallen ga je handmatig een ontvangstbevesti- 
17.05-2021 
	 ging versturen naar de betrokkene. Let op: doe dat in 

GDC vanuit Postbus 2508 Heerlen. 

4.7.7 Verzoeken die al een tijdje rondgezworven hebben 
Ook komt het voor dat een verzoek al een tijdje binnen de belastingdienst heeft "gezworven" voor-
dat de post in WAB bij ons komt. Op dat moment is het zeker van belang om te kijken naar indie-
ningsdatum van het verzoek, zoals deze is gestempeld op de brief of de gescande envelop. Dan 
zijn er 2 opties: 
Er zijn nog geen 4 weken verstreken, dan versturen we "gewoon" de reguliere ontvangstbevesti-
ging met de 2 maanden termijnverlenging erin opgenomen (uiteraard na alle controles die in de 
fase intake zitten uitgevoerd te hebben). 

Indien een verzoek langer dan 4 weken rond gezworven heeft, versturen we geen ontvangstbeves-
tiging met de 2 maanden termijnverlenging. De servicepuntmedewerker gaat bellen met de betrok-
kene en uitleggen dat het verzoek nu pas bij ons is aangekomen, biedt hiervoor excuses aan en 
geeft aan dat we zo snel als mogelijk het verzoek verder gaan behandelen. Dit telefoontje wordt 
opgevolgd door een reguliere ontvangstbevestiging, waarin we verwijzen naar het telefoongesprek 
en waarin ongeveer het volgende staat: "wij hebben brief ontvangen... excuus voor periode die in-
middels verstreken is... refereren aan telefoongesprek zo snel mogelijk behandelen..." 

5.1.2.e. 

4,7,8 Minderjarige kinderen. 
Er zijn ook FSV-brieven verstuurd aan minderjarige kinderen (< 16 jaar volgens de Wet Algemene 
Gegevensbescherming). De post voor deze kinderen hoort geadresseerd te worden aan de wettelijk 
vertegenwoordiger. 
Het servicepunt controleert met behulp van BVR voor alle binnengekomen inzage-verzoeken (per 
brief of via de knop op internet) of het mogelijk gaat om een minderjarige burger volgens de AVG 
(dus < 16 jaar). Indien dit het geval is neem je dit op in de toelichting en geef je aan wie de wette-
lijk vertegenwoordiger is en naar welk adres de ontvangstbevestiging en verdere correspondentie 
gestuurd moet worden. 
In dit geval ga je handmatig een ontvangstbevestiging versturen naar de wettelijk verte-
genwoordiger. Let op: doe dat in GDC vanuit Postbus 2508 Heerlen. 
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4.7.9 Wordt het verzoek ingediend door een "vertegenwoordiger" of "gemachtigde" 
Indien in de brief staat dat het verzoek wordt ingediend voor <Naam betrokkene> door een verte-
genwoordiger of gemachtigde dan gaat de brief een ander traject in. Je kiest voor de actie <FSV-
verzoek door gemachtigde die gevalideerd moet worden>. Vermeld dit in de toelichting. Zie verder 
hoofdstuk 5. 

4.7.10 Aanvullende werkwijze indien het adres onbekend is 

Behendelen FSV: 248163 
Benanoetaar Senncepunt 
Verve 17 mel 2021 16 00 00 

Intake verzoek en adres onbekend 	je dezelfde stappen als de "normale" intake verzoek. Aileen 
Claim je een taak en het adres is onbekend? Dan doorloop 

ging te sturen. 
is het niet mogelijk om automatisch een ontvangstbevesti- 

Om het adres te achterhalen raadpleeg je BVR en eventueel andere systemen of het internet. Als je 
wel een telefoonnummer hebt ga je bellen met de betrokkene. 

Actie als le het adres wel kunt achterhalen:  
Nadat je het adres hebt achterhaalt maak je zelf een handmatige ontvangstbevestiging met GDC 
<Brief FSVOl> en verstuur je deze. Maak gebruik van de instructie "Het versturen van ontvangst-
bevestigingen met GDC". Vermeld in de toelichting de uitkomst van jouw zoektocht. 
Nadat je de ontvangstbevestiging zelf in WAB aan het scherm documenten hebt toegevoegd sluit je 
deze taak in WAB of door te kiezen voor de actie <FSV-verzoek geen gemachtigde die handmatig 
een ontvangstbevestiging krijgt en doorgaat naar classificeren>. 

Acties als ie geen adres kunt achterhalen:  
Mocht nu blijken dat je ondanks je zoektocht geen adres hebt kunnen vinden, dan vermeld je dat 
duidelijk in de toelichting. Het opmaken van een ontvangstbevestiging heeft in dit geval geen nut, 
want je kunt deze niet versturen. 
Daarna zet je de post door met de actie <FSV-verzoek geen gemachtigde die handmatig een ont-
vangstbevestiging krijgt en doorgaat naar classificeren>. 

Het verzoek wordt regulier behandeld en mogelijk komt er toch in de loop van het behandelproces 
nog een adres tevoorschijn. Zo niet, dan kan het servicepunt de beschikking uiteindelijk niet ver-
sturen. We gaan dus wel een beschikking opmaken en in WAB zetten. Wellicht gaat de betrokkene 
die het verzoek heeft ingediend na verloop van tijd zich melden en vragen om een antwoord; dan 
kunnen we alsnog de opgemaakte beschikking nog toesturen. 

Concluderend: de actie <FSV-verzoek geen gemachtigde die handmatig een ontvangstbevestiging 
krijgt en doorgaat naar classificeren>moet je dus kiezen als er geen adres bekend is. 

4.8 Samenvattend: mogelijke keuzes vanuit de intake 

De uitkomst van de hiervoor opgenomen controles leg je vast via het onderdeel <Keuze>. De 
meeste opties zijn hiervoor al besproken. 

Status 

Keuze 

Voorbeeldbrief 

Tonen 

Keuze actie 

FSV-verzoek door gemachtigde die gevalideerd moet worden 
FSV-verzoek geen gemachtlgde die automatisch een ontvangstbevestiging krijgt en doorgaat naar classificeren 
FSV-verzoek geen gemachtigde die handmatig een ontvangstbevestiging krijgt en doorgaat naar classificeren 
Geen FSV-verzoek 
Betreft ingebrekestelling 
Terug naar team 

Indien sprake is van een "gemachtigde" kies je de eerste optie. 
Indien geen sprake is van een gemachtigde kies je of voor automatisch een ontvangstbevestiging 
versturen of voor hand matige ontvangstbevestiging. 
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Let erop dat als je handmatig een ontvangstbevestiging verstuurt je deze eerst toevoegt in WAB 
voordat je de zaak doorzet naar een volgende fase in het werkproces. 

4.9 Afspraken mbt afgeschermde zaken/VIP 
5.1.2.d. 

5 AVGV Validatie gemachtigde 

De intake heeft geconstateerd dat het verzoek niet door de be- 
AVGV Validatie gemachtigde 

	

	
trokkene zeif is ingediend. In verband met privacy-wetgeving 
is het noodzakelijk vast te stellen of degene die zich presen-

teert als gemachtigde dat ook daadwerkelijk is. Dit noemen we de validatie van de gemachtigde. 
51.2.d. 

5.1 Geen volmacht nodig? 

In een aantal gevallen hoeft geen volmacht te zijn afgegeven of bijgevoegd en kun je toch direct 
een handmatige ontvangstbevestiging versturen met GDC 
- Bijvoorbeeld bij ouders van minderjarige kinderen, onder curatele gestelde, enz. is dat niet nodig. 
Bij andere varianten vraag je de supervisor. 

5.1.2.d. 
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In de hiervoor genoemde gevallen neem je in de toelichting op waarom je de gemachtigde hebt 
"geaccepteerd" en kun je daarna een handmatige ontvangstbevestiging met behulp van GDC op-
maken en versturen. Gebruik hiervoor de brief <FSV 01 Ontvangstbevestiging> 
Neem in de brief op dat "We sturen de uitkomst van het verzoek om inzage altijd naar de 
betrokkene, waarbij we de gemachtigde bericht sturen dat we de beschikking naar de betrokkene 
hebben verstuurd". Actiepunt: deze zinsnede staat er nog niet standaard in, dus toevoegen aan 
model in GDC 
Voeg de verstuurde ontvangstbevestiging toe als document in WAB en kies voor de actie <Validatie 
correct: versturen handmatige ontvangstbevestiging naar gemachtigde en doorgaan naar classifi-
ceren>. 

5.2 Noodzaak nader onderzoek 

Indien het voorgaande (punt 5.1) niet van toepassing is moet je eerst een onderzoek verrichten. 
Als je twijfel hebt over de volmacht zou je kunnen bellen met de betrokkene die het betreft. Is 
daardoor de twijfel voldoende weggenomen, dan verstuur je alsnog een ontvangstbevestiging met 
GDC < FSV 01 Ontvangstbevestiging>. Vermeld in de toelichting dat je hebt gebeld. 
Neem in de brief op dat "We sturen de uitkomst van het verzoek om inzage altijd naar de 
betrokkene, waarbij we de gemachtigde bericht sturen dat we de beschikking naar de 
betrokkene hebben verstuurd". Actiepunt: deze zinsnede staat er nog niet standaard in, 
dus toevoegen aan model in GDC 

Indien twijfel bestaat en aanvullende brieven nodig zijn, gebruik dan GDC en de tekstblokken in de 
bijlage 1, zie Inhoudsopgave. 

5.1.2.d. 

In dat geval stel je een brief op met GDC en voeg je de tekstblokken <Verzoek aanlevering vol-
macht (binnen 4 weken)> in. Je vraagt om een volmacht waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger 
een gemachtigde is en waarin je aangeeft dat de beslistermijn van het verzoek wordt opgeschort. 
Mocht dit niet leiden tot een reactie, dan stuur je een rappel. Gebruik daarvoor wederom GDC en 
de tekstblokken <Rappel aanlevering volmacht (binnen 2 weken)>. 

Komt er wel een reactie, waardoor de redelijke twijfel over de identificatie is verdwenen, dan stuur 
je de gemachtigde een ontvangstbevestiging met GDC en de tekstblokken <Ontvangstbevestiging 
na ontvangst volmacht> waarin je vermeldt vanaf welke datum de behandeltermijn voor het ver-
zoek weer begint to lopen. 

Als er geen reactie komt treedt je in overleg met de AVG-specialist hetgeen kan leiden tot de be-
slissing dat we het verzoek niet verder in behandeling nemen (art. 4:5 Awb) en stuur je de verzoe-
ker een brief met de tekstblokken <Geen volmacht na verzoek en rappel; brief aan verzoeker> 
met daarin het besluit met rechtsmiddelenverwijzing. De betrokkene stuur je een brief met de 
tekstblokken <Geen volmacht na verzoek en rappel; brief aan betrokkene> waarin je meldt dat 
over hem/haar informatie is opgevraagd en dat die niet wordt verstrekt. In WAB kies je daarna 
voor de actie <Validatie incorrect: afwijzingsbrieven handmatig versturen>. 

Maak altijd voldoende vastleggingen in de toelichting in WAB en neem tijdig contact op met de 
AVG-specialist! 

Onderstaand zie je de uitkomsten die je kunt aangeven nadat je de vorige stappen hebt gezet. 
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Voorbeekknee 

Tonto 

Keure Xtie 

Vaklane correct vernuren handenange ontrangstbevesvng nese gemachnide en doonyean near clasnficenen 
I Cunene: FSY-vermek teen geenatAngde dee anoreatiuh nen onmengstbevestrging knegt en doerpet men.  classononen 

Teens near lege*, vereenie 
VeNiatie Incorrect aftvOngebeneren handmang vershnen 
Tenig near teem 

Mocht blijken dat bij de intake de taak per abuis is doorgezet naar de validatie gemachtigde, kies 
je voor de 2e  optie: <Correctie: FSV-verzoek geen gemachtigde die automatisch een ontvangstbe-
vestiging krijgt en doorgaat naar classificeren>. Dit betekent dat de betrokkene aisnog een ont-
vangstbevestiging ontvangt, die automatisch toegevoegd wordt in WAB en daarna het verzoek 
doorgaat naar classificeren. 
De nieuwste optie die nu toegevoegd is, is dat je terug kunt zetten naar de "Intake Verzoek" als je 
per abuis hebt gekozen voor de optie "Validatie gemachtigde", zodat daarna een juiste actie vanuit 
de intake gekozen kan worden. 

6 AVGV Classificeren verzoek 

6.1 Algemeen 

Als je de brief leest krijg je een beeld van hetgeen de betrokkene vraagt. Dit kan varieren van het 
vragen van inzage in zijn FSV-gegevens, een klacht, een verzoek tot rectificatie, tot verwijdering, 
een bezwaar tegen de gegevens verwerking, antwoord willen hebben op de vraag waarvoor de ge-
gevens in FSV zijn gebruikt, inzage in alle gegevens die de Belastingdienst over hem heeft tot het 
indienen van een verzoek om schadevergoeding. Kortom, heel breed. 

5.1.2.d. 
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5.1.2.d. 

Let op! Het kan voorkomen dat de briefschrijver naast een inzageverzoek etc. eigenlijk ook een 
melding wil doen. Dit kan afgeleid worden uit een zinsnede dat de schrijver denkt dat de registratie 
in de Fraude Signalering Voorziening nadelige gevolgen voor hem/haar heeft gehad. 
Kijk even in de toelichting of deze FSV-melding al in de fase van de intake is gedaan. Mocht dat 
niet het geval zijn, neem dan de stappen die vermeld zijn bij punt 4.4.3. 

6.2 Speciele kenmerken die nadere aandacht verdienen 

6.2.1 Bond van Belastingbetalers: 
Dit betreft een model die 
mensen van internet kun- , 

2011Id 	 nen halen en alleen aan 
eiastingbetalers 	hoeven te vullen met hun D 

naam etc.. De opvraag is 
behoorlijk uitgebreid, 

Belastingdienst 	 maar hiervoor is innnid- 
Postbus 2508 	 dels een standaard-be- 6401 DA Heerlen schikking-brief gemaakt. 

tw,..,„.„ 	.... ............ Om die reden gaan we 
deze brieven apart "stik- 

Onderwerp: inzageverzoek en verzoek om verwerking persoonsgegevens te beperken keren". 
Dus een brief met het 

briefhoofd zoals hiernaast vermeld heeft in principe maar een kenmerk, tenzij mensen daarnaast 
nog aangeven dat ze nog meer willen (vaak met pen erbij geschreven). Dan moet je ook aanvul-
lend extra kenmerken aanvinken. 

6.2.2 Klacht of schade 
Zodra je aangeeft bij de kenmerken dat er sprake is van een klacht of een verzoek om schadever-
goeding stuur je een mail naar de postbus van het landelijke punt, waar de klacht of verzoek om 
schadevergoeding zo snel mogelijk wordt opgepakt. Voor alle duidelijkheid: als mensen hinder heb-
ben ondervonden doe je dus een melding. Als expliciet in de brief staat dat ze een verzoek tot 
schadevergoeding doen, gecompenseerd willen worden of een geldbedrag claimen, dan is vink je 
het Kenmerk "Schade" en stuur je een mail (met de oorspronkelijke brief erbij). Zolang er nog 
geen andere afspraken zijn gemaakt en klachten intern zelfstandig geregistreerd en behandeld 
moeten worden hanteren we de werkwijze die hierna is opgenomen. 
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Het kan zijn dat bij de intake (zie punt 4.7.1) al een klachten- of schademelding is gedaan, dat zou 
je moeten kunnen zien in de toelichting. Is dat niet het geval, stuur dan direct een mail zoals om-
schreven bij punt 4.7.1 
Vermeld in WAB in het vak toelichting dat je deze actie hebt ondernomen, zodat degene die ver-
derop met het inzageverzoek aan de slag gaat ook weet dat de klacht en/of het verzoek voor scha-
devergoeding elders in behandeling is. 

6.3 	Risicosignalen; zijn voor de betrokkene risicosignalen in FSV opgenomen? 
5.1.2.d. 

6.4 Heeft betrokkene een informerende brief ontvangen? 
5.1.2.d. 
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6.5 	Doorzetten voor verdere behandeling 
5.1.2.d. 

6.6 Toch geen FSV-verzoek? 

Als het geen FSV-verzoek betreft zou dit bij de intake al opgemerkt moeten zijn. Maar het komt 
voor dat dit niet onderkend is. Inmiddels heeft de betrokkene wel van ons een ontvangstbevesti-
ging gehad waarin is opgenomen dat het verzoek wordt opgevat als inzageverzoek. Loop je nu toch 
tegen zaken aan die ten onrechte bij de intake er niet uitgehaald zijn, neem dan een notitie op en 
zet de zaak door naar <behandelaar FSV-directie>. In de instructie voor de FSV-behandelaar staat 
beschreven hoe we met deze "inzageverzoeken" moet worden omgegaan. 

6.7 	Het is wel een FSV inzageverzoek, maar er worden ook andere zaken gevraagd 

Stel nu dat het wel een inzageverzoek is, maar de betrokkenen vraagt bijv. om  uitstel van betaling, 
herziening van aangiften, bezwaren, etc. dan is het wenselijk om een kopie van het verzoek (als 
dat nog niet gebeurd is in de fase Intake) to sturen naar 

5.1.2.i. 
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Vermeld dit doorzenden in de toelichting, zodat degene die na jou komt ook ziet dat de andere vra-
gen al zijn ingestuurd naar andere afdelingen. 

7 AVGV Niet FSV 

Klik op bijgevoegd filter en je ziet de posten die via <Geen FSV-verzoek> in deze bak zijn terecht 
gekomen. Zoals bij 4.4 en bij 4.6 is aangegeven kunnen er meerdere redenen zijn waarom deze 
optie is sekozen 

AVGV Afronden niet FSV 

Slechts enkele medewerkers hebben deze autorisatie en om die reden worden de mogelijke acties 
hier niet verder beschreven. 
Indien de betrokkenen feitelijk vraagt om iets anders (bijv. uitstel van betaling, herziening van in-
gediende aangiften, bezwaar tegen aanslagen, wijziging adres, etc.) dan is het wenselijk om een 
kopie van het bijgevoegde document te sturen naar de 
postbus 512.i. 	 waarin je aangeeft dat dit document 
ten onrecht is geplaatst in de WAB AVGV maar hier niet thuis hoort en niet behandeld wordt en dat 
het poststuk naar een andere afdeling gestuurd moet worden (bijv. inning, heffing, etc.). Vermeld 
dit doorzenden in de toelichting en handel vervolgens de zaak of in WAB met de optie <Afhande-
len>. 

Mocht je nu een zaak naar <Niet FSV> hebben overgezet en bij nader inzien is dit toch niet juist 
gebleken, dan kan de collega die de bak <AVGV Afronden niet FSV> verder afwerkt de zaak via de 
actie <verkeerd gelabeld als niet FSV en moet terug gezet worden naar Intake verzoek> weer te-
rug zetten naar <Intake Verzoek>. Neem ook in dit geval een toelichting op in WAB, zodat duide-
lijk is waarom de post toch als FSV-inzageverzoek behandeld moet worden. Zie ook 4.7.1; soms is 
het verstandig om deze posten even in de bak <Afronden niet FSV> te laten staan, totdat bericht 
van de klachtenbehandelaar is gekomen. 

Beskod 

Kew. xne 

Aaranckgen 
Vedeerd gelabekr ak 'Net PST en morn teruggnskrurd warden naar Irma, vent* 
Terug waar ream 

8 AVGV Eerste beoordeling SP 

Zoals gezegd zal een deel van de verzoeken voor de eerste beoordeling worden doorgezet naar het 
Servicepunt. Aangezien de servicepuntmedewerker dan optreedt als FSV-behandelaar wordt voor 
dit deel van het werkproces verwezen naar het Stappenplan voor de FSV-behandelaar. 

9 AVGV Versturen beschikking en afhandelen zaak in WAB 

Deze actie gebeurt door het servicepunt. 

Hier staan alle zaken die behandeld zijn en waarvoor nu een be- 
AVGV Versturen beschikking 

	

	
schikking aan de betrokkene, wettelijk vertegenwoordiger (en zijn 
gemachtigde) moet(en) worden verstuurd. Ook kun je een brief 

aantreffen die verstuurd moet worden indien achteraf toch geen sprake is van een FSV-verzoek, 
maar de betrokkene wel een ontvangstbevestiging heeft gehad. 
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de voortgang en doorlooptijd, invloed van nieuwe instructies (waardoor kans op aanpassingen 
wenselijk zijn) en kans op Ingebrekestellingen. 
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Je claimt de taak en kiest onder documenten het document met de naam <Beschikking definitief> 
of een aanduiding als versie 2 of hoger. Zoek de meest actueel opgeslagen brief of beschikking op, 
to zien aan het vakje "Gecreeerd op". 

Versturen beschikking 
••• 

9.1 Globale "controle-activiteiten" door servicepunt 

Het servicepunt kijkt globaal naar de "look- en feel good" van de opgemaakte beschikking. Als on-
juistheden geconstateerd worden (denk aan postbus, afzendergegevens, uitlijning, etc.) dan wordt 
dit aangepast. 
Worden structurele of meer diepgaande "fouten" geconstateerd, dan neemt de werkverdeler van 
het servicepunt contact op met de 2e  behandelaar; als het 4 ogen-principe goed werkt zou dit niet 
nodig moeten zijn. Het servicepunt gaat dit niet overnemen. 

Uiteindelijk voorziet de servicepuntmedewerker de beschikking van een definitieve datum en neemt 
de beschikking die verstuurd wordt op in PDF in WAB. Dit geldt ook voor de brief aan de gemach-
tigde of indien nodig een andere brief (indien het toch geen FSV-verzoek was, maar er wel een ont-
vangstbevestiging is verstuurd, zie 6.6). 
De medewerker van het servicepunt maakt gebruik van de meest actuele Werkinstructie versturen 
beschikkingen door servicepunt. 

29 
BZB-FSV project - instructie servicepunt 
Versie 18, van 18-3-2022 



9.2 In BVR een ander adres? 

De inzagebeschikking wordt in principe altijd naar de betrokkene gestuurd, ook al sprake van een 
gemachtigde. De gemachtigde ontvangt een notificatie dat de beschikking is verstuurd naar de be-
trokkenen. 
Ook komt het voor dat in BVR een adressoort 30 of 31 (curator/bewindvoerder) is opgenomen. On-
derzoek wijst uit dat onder deze adressoorten diverse zaken zijn opgenomen, denk aan surseance 
van betaling, WSNP, schuldsanering, faillissement, mentorschap, bewindvoering, etc.. Het is on-
doenlijk om uit te zoeken waarom voor deze betrokkene een 30 of 31 adres in BVR is opgenomen. 
Afgesproken is dat we de beschikkingen mbt de inzage versturen naar het feitelijk woonadres van 
de betrokkene. Er wordt verder geen notificatie verstuurd naar het 30 of 31-adres. 
In voorkomende gevallen kan, indien een verzoek wordt ingediend door een ander dan de betrok-
kenen maatwerk geleverd worden (bijv. als iemand zich meldt als mentor voor een betrokkene die 
opgenomen is in een tehuis). Neem dit dan duidelijk op in de toelichting. 

9.3 Speciaal voor zgn "UHT-posten" 

Ook door betrokkenen die onder UHT (Uitvoering Herstel Toeslagen) vallen kunnen inzagever-
zoeken worden ingediend. De werkwijze en verdere behandeling wijkt feitelijk niet of van de ove-
rige zaken, nnaar je moet een aantal tussenstappen nemen. 

9.3.1 Constateren dat sprake is van een UHT-post 
5.1.2.d. en 5.1.2.e. 

9.3.2 Het is een UHT-post-contact via het meldpunt 
Als het een UHT-post betreft ga je de beschikking nog niet versturen. Je stuurt een mail naar de 
5.1.2.1. 

zodat zij de beschikking telefonisch bij de betrokkene kunnen aankondigen. 
Zet in onderwerpregel: "vooraankondiging beschikking FSV-inzageverzoek" 
Meld het BSN-nummer en telefoonnummer en naam van de burger die gebeld moet wor-
den voor de vooraankondiging. 
Geef aan dat binnen 5 dagen na deze mail gebeld moet zijn met de betrokkene. 
Agendeer verzending van de beschikking op 5 dagen na informeren van het FSV Meldpunt 
(bijv. door als taak of als agenda-item op te voeren in HCL Notes of een andere intern af-
gestemde voorkeursmethode). 

Het Meldpunt FSV in Apeldoorn neemt telefonisch contact op met de betrokkene en koppelt dit te-
rug naar de medewerker Servicepunt die de mail heeft gestuurd. 

Neem in de toelichting in WAB op wanneer je de mail hebt verstuurd naar het meldpunt, zodat je 
ook later nog kunt (laten) zien wanneer de 5 dagen-termijn aanvangt. 
Aileen indien er binnen 5 dagen een terugkoppeling van het Meldpunt is ontvangen dat er contact 
is geweest met de betrokkene mag de beschikking binnen 5 dagen verstuurd worden. 
Mocht terugkoppeling achterwege blijven, of het contact is niet tot stand gebracht, dan moet de 
beschikking na 5 dagen worden verstuurd. 

9.3.3 Verzenden beschikking 
In elk geval na 5 dagen nadat je het Meldpunt hebt geInformeerd ga je de beschikking definitief 
maken en versturen. Uit de titel van de beschikking moet worden opgemaakt dat het om UHT gaat, 
bijvoorbeeld: Definitieve beschikking (UHT) in PDF. Dit is nodig om bij inkomende telefonie de 
UHT-ouder direct te herkennen en zo goed mogelijk te bedienen Zorg voor een juiste, actuele dag-
tekening van de beschikking. 
Mail daarna een afschrift van de beschikking in PDF naar 51.2.i. 

5.1.2.i. 	 en vermeld dit ook in de toelichting in WAB. 
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9.4 Printen en versturen 

Vervolgens zal de definitieve beschikking geprint en verstuurd moeten worden, alsmede de brief 
aan de gemachtigde. 
Medewerkers printen op kantoor Den Haag de beschikking printen uit middels het "followyou" sys-
teem. Printen kan met de rijkspas. Print op briefpapier (huisstijl Belastingdienst). Vervolgens leg je 
de te versturen brief in een postvak waar de postkamer ze weer ophaalt, einde van de dag. Voor 
verdere vragen/instructies kan je terecht bij 5.1.2.e. 

Let op: Neem in de toelichting op dat je de definitieve beschikking daadwerkelijk hebt 
verstuurd. 

9.5 Overige registraties door het servicepunt 

Andere "FSV-achtige" lijsten  
Indien voor de betrokkene bij de classificatie is aangegeven dat de betrokkene de vraag stelt of 
hij/zij nog op "andere lijsten" staat, dus "vraagt of hij/zij ook in andere FSV-achtige systemen, 
frauderegistraties of andere risico (selectie)lijsten staat" of indien het een Bond-voor Belastingbe-
talers-sjabloon is moet hiervoor een lijst bijgehouden worden. In aanvang werd dit bijgehouden 
door de behandelaar van de directie, maar om diverse redenen is er voor gekozen om het bijhou-
den van de lijst bij het servicepunt neer te leggen. 
Vermeld in de toelichting dat je de post op de lijst hebt gezet! 

Waarom-administratie  
De betrokkenen die de "waarom-vraag" hebben gesteld krijgen, indien mogelijk, daar in de be-
schikking een antwoord op. Dit vermeldt de behandelaar in de toelichting in WAB. 
Om te voorkomen dat betrokkenen in de toekomst nog een MM2 (Motie Marijnisse 2) krijgt houdt 
het servicepunt een zgn. "waarom"-administratie bij waaruit blijkt voor welke BSN's de waarom-
vraag al is beantwoord. 
Op het moment dat de waarom-administratie is bijgewerkt vermeldt de medewerker van het servi-
cepunt dit in de toelichting in WAB. 

9.6 Afhandelen in WAB 

Na het versturen van de beschikking en/of brieven en het bijwerken van de registraties kies je de 
optie <Afhandelen> en klik je op <uitvoeren> om het verzoek ook in WAB af te handelen. 

10 Werkproces ingebrekestellingen (IGS) 

Indien een FSV AVG inzageverzoek niet binnen 3 maanden (inclusief verlenging) is behandeld en 
beslist, kan de burger een ingebrekestelling sturen. Vanaf het moment dat de ingebrekestelling is 
ontvangen, heeft de behandelaar nog 2 weken om het inzage verzoek af te doen. 

De IGS is onderkend in de fase <Intake Verzoek> en komt 
AVGV Monitoren IGS 

	

	
daarna terecht in een aparte werkstroom. Deze werkstroom 
moet continu gemonitord worden hetgeen belegd is bij een 
paar medewerkers van het servicepunt. De zaken die het 

betreft zijn zichtbaar met behulp van dit filter. 

10.1 Nieuwe IGS 

Stap 1: Claim de taak 
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Monitoren IGS: Nieuw 
Behandelen FSV: 256136 
Behandelaar 
Due: Jun 25, 2021, 4:00:00 PM 

lat 

Stap 2: Check of de IGS voldoet aan de vormvereisten:  
De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn. Het mag dus geen ingescande email zijn. Uit het ge- 
schrift moet cumulatief duidelijk worden: 
-Op welke aanvraag het betrekking heeft (BIfvoorbeeld "mijn inzageverzoek van d.d. 23 me/", 
"de brief die ik gestuurd heb" of "het inzageverzoek dat ik enige tijd geleden heb ingediend") 
-Het standpunt dat wij (het bestuursorgaan) niet tijdig op de aanvraag hebben beslist. (Bijvoor-
beeld "ik heb nog geen reactie ontvangen, term:11 de termijn al voorbij is" of "ik zou vorige week al 
lets te horen krijgen, maar ik heb nog steeds niks ontvangen") 
-Het dringende verzoek om alsnog op de aanvraag te beslissen. (Bijvoorbeeld "ik zou graag zien 
dat ik alsnog zo snel mogelijk een reactie ontvang." of "ik wil een reactie krijgen op mijn verzoek") 
Neem bi' twilel contact op met 15.1 2.1 

5 1.2 i. 

Indien na overleg geconstateerd wordt dat de ingebrekestelling niet voldoet aan de vormvereisten 
dient de teamleider van het servicepunt hierover geInformeerd te worden. Neem dit ook op in de 
toelichting van de ingebrekestelling in WAB, zodra je dit gedaan hebt. Vervolgens handelt de SP 
het verzoek of door een brief te sturen met daarin de van toepassing zijnde teksten die CP IGS in 
dit soort gevallen gebruikt. 

Stap 3: Versturen signaal inqebrekestellinq naar behandelaar  
a. Zoek op basis van het bsn-nummer van de indiener van de ingebrekestelling het bijbeho-

rende AVG inzageverzoek op in WAB. 
b. Indien het verzoek nog niet in behandeling c.q. geclaimd is door een behandelaar, stuur 

5.1.2.1. en 5.1.2.e. 

c. Beoordeel of de IGS en het besluit op het inzageverzoek elkaar hebben gekruist; neem al-
tijd telefonisch contact op met de indiener om na te gaan of het besluit inmiddels is ont-
vangen Als het elkaar is gekruist, dan altild een brief sturen naar het (BVR-)adres van be-
trokkene, met daarbij een kopie van het besluit en de volgende tekst: "Op [DATUM] ont-
ving ik van u een AVG-verzoek. Op [DATUM] ontving ik uw brief waarin u schrijft dat nog 
geen besluit is genomen op dat verzoek. Ik heb geconstateerd dat uw aanname onjuist is: 
het besluit is genomen. Het is met dagtekening [DATUM DAGTEKENING] aan u verzonden. 
Een kopie van het besluit stuur ik u in afschrift toe. Ik vertrouw erop u hiermee van dienst 
te zijn geweest." 

d. Staat het verzoek wel op naam van een behandelaar, dan verricht je 2 acties;  
5.1.2.d. en 5.1.2.e. 
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5.1.2.i. en 5.1.2.e. 

Voorbeeldmail `sianaleren/raDoelleren inaebrekestellina' 
Onderwerp: Signaleren ingebrekestelling FSV-inzageverzoek 

Beste collega, 
Op (datum stempel DIV) ontvingen wij een bericht wegens niet tijdig beslissen, waarin wij in ge-
breke worden gesteld door (naam betrokkene). Wellicht is e.e.a. aan je aandacht ontsnapt of is er 
een andere reden waarom nog niet is beslist. 

Verzoek 
Op de datum van dagtekening van dit bericht ben jij volgens mijn informatie de aangewezen be- 
handelaar van het FSV Inzageverzoek. 
Het betreft de volgende BSN: 
En Wabcode: 
Ik verzoek je, ter voorkoming van het verbeuren van een dwangsom wegens niet tijdig be- 
slissen, om uiterlijk (datum 14 dagen na bovenstaande datum) op het bezwaar/de aanvraag to be- 
slissen. 

Acties 
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van deze e-mail per kerende mail 

1. Houd bij het opstellen van de beschikking rekening met het wel of niet beslissen binnen de 
IGS termijn. Zie de tekstblokken in de werkinstructie <Stappenplan FSV verzoeken> en 
<Opstellen beschikking met GDC> 

2 Graag ontvang ik een afschrift van je beslissing per kerende mail 5.1.2.i. 

met daarbij de vermelding of er binnen de beslistermijn (14 dagen) 
na ontvangst van de ingebrekestelling is beslist of buiten de beslistermijn. 

5.1 2.d 

Alvast hartelijk dank voor je medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Servicepunt BZB 
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uocumantan 

Monitoren IGS: Signaal verstuurd aan behandelaar 

tvtorptoren IGS. hheuw 
-• 

Nsans 	 Malta 	 a 	Tsp. 	 Gcbruikar 	 Get weed op 

Status 

Route 

kettle aaie 

Waal verstuurclaan behandelar 
Termi mar mon 

Pas daarna de status van de ingebrekestelling in WAB aan naar `signaal verstuurd naar behan-
delaar'. 

10.2 Bevestiging signaal ingebrekestelling door behandelaar 

Zodra de (aangewezen) behandelaar de ontvangst van het signaal(de e-mail) heeft bevestigd, pas 
je de status in WAB aan naar 'signaal bevestigd door behandelaar'. De behandelaar zal het verzoek 
nu zo snel mogelijk, binnen de termijn van 14 dagen behandelen. 

Claim de volgende taak: 
Monitoren IGS: Signaal verstuurd aan behandelaar 
Elehandelen FSV: 256136 
8ertannelaar 

Po 	Due Jun 25. 2021.4.0000 PM  

En selecteer de actie <Si naal bevestigd door behandelaar> 

431=5C1:!" 
• KLIMA 	 * hp* 	 Gebruaw 	 Gocrel•rti on 

Status 

Keane 

Settle auk 

Sitrualbevistigd 	bettanitlaar 
Tern eau ream 

Let op! Houd ook zelf de termijn van 2 weken in de gaten. Mogelijk vergeet de behandelaar om aan 
je te melden dat het verzoek inmiddels behandeld is en de beschikking reeds verstuurd is. Indien 
de termijn van 2 weken na ontvangstdatum van de ingebrekestelling bijna dreigt te verlopen (bijy. 
nog 3 dagen), kun je overwegen om de behandelaar eraan te herinneren om je te laten we ten 
wanneer hij/zij op het inzageverzoek heeft beslist. 

10.3 Er is na ontvangst IGS beslist op het AVG inzageverzoek 

Claim de taak: 

• = Monitoren IGS: Bevestigd door behandelaar 
Behandelen FSV: 256136 
Behancletaar 
Due Jun 25. 2021. 4 CO ooPm 1,0  
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Afhandeling  
Indien de behandelaar je laat weten dat er binnen de termijn van 2 weken na ontvangst van de 
ingebrekestelling op het AVG inzageverzoek is beslist, kies je in WAB voor de actie <verzoek be-
handeld binnen termijn>. Hiermee komt de IGS te vervallen en eindigt het proces. De indiener van 
het verzoek (en de ingebrekestelling) is hierover geInformeerd in de beschikking. 

Afhandeling niet tijdig:  
Indien op het AVG inzageverzoek niet binnen de termijn van 2 weken na ontvangst van de in- 
gebrekestelling is beslist, dien je de beschikking en de ingebrekestelling door te sturen naar 

5.1.2.i. 	 zal vervolgens beoordelen of er recht 
bestaat op een dwangsom. De behandelaar heeft in de beschikking een tekstblok op genomen 
waarin aangegeven wordt dat onderzocht wordt of de indiener recht heeft op een dwangsom. 
Kies vervolgens de actie <Verzoek behandeld buiten termijn, IGS doorgestuurd naar CP> 

Monitoren IGS: Bevestigd door behandelaar 
41111110l15. 

CE:=1 ales 
• TYPO 
	

• Wcm•m op 	 • 

fieslipt 

Peuce 

vectoet behmfdi,:l b.nn,P ter my+ 
1 V.v.& betonCp,c1 box en terrry, 1GS do.gesr d na. CC 

Temrpar le,r 

Voor overiqe details verwijs ik naar de instructie Ingebrekestellinq Die opqesteld is door het servi-
cepunt 5.1.2.1. 
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11 Bijlage 1 Tekstblokken validatie gemachtigde 

Uitgangspunt is een brief in GDC opmaken (GDC <Map Algemene correspondentie> <A2A003 Alge-
meen Briefsjabloon>) en hierin voeg je de volgende tekstblokken toe. Deze tekstblokken zijn afge-
stemd met de AVG-specialisten. 

Verzoek aanlevering volmacht (binnen 4 weken) 

Op «DATUM» ontving ik uw brief met vragen over de verwerking van persoonsgegevens van 
«NAAM BETROKKENE» door de Belastingdienst. Ik kan uw verzoek (nog) niet in behandeling 
nemen, omdat een volmacht ontbreekt waaruit blijkt dat u bevoegd bent «NAAM BETROK-
KENE» in deze kwestie te vertegenwoordigen. 

Ik geef u de gelegenheid binnen vier weken na de datum op deze brief alsnog een volmacht aan 
mij te verstrekken. 

De behandeltermijn van uw verzoek zal worden opgeschort met ingang van de datum op deze brief 
tot aan de dag dat ik de volmacht van u heb ontvangen (artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht). 

Rappel aanlevering volmacht (binnen 2 weken) 

Op «DATUM» ontving ik uw brief met vragen over de verwerking van persoonsgegevens van 
«NAAM BETROKKENE» door de Belastingdienst. In mijn brief van «DATUM VERZOEK AANLE-
VERING VOLMACHT>> heb ik aangegeven dat ik uw verzoek (nog) niet in behandeling kan nemen, 
omdat een volmacht ontbreekt. 

Ik heb u gevraagd een volmacht aan te leveren waaruit blijkt dat u bevoegd bent «NAAM BE-
TROKKENE» in deze kwestie te vertegenwoordigen. 

Tot op heden heb ik deze nog niet ontvangen. Ik vraag u dan ook nogmaals een volmacht aan te 
leveren. Dit kan tot uiterlijk twee weken na de datum op deze brief. 

Als u niet aan mijn verzoek voldoet, zal ik uw verzoek niet in behandeling nemen. 

Ontvangstbevestiging na ontvangst volmacht 

Op «DATUM» ontving ik uw brief met vragen over de verwerking van persoonsgegevens van 
«NAAM BETROKKENE» door de Belastingdienst. Omdat ik nog niet beschikte over een volmacht 
waaruit blijkt dat u bevoegd bent «NAAM BETROKKENE>> in deze kwestie te vertegenwoordigen, 
kon ik uw verzoek nog niet in behandeling nemen. 

Op «DATUM» heb ik u verzocht alsnog een volmacht te verstrekken. Op «DATUM» heb ik 
deze van u ontvangen. De opschorting wordt beeindigd met ingang van «DATUM ONTVANGST 
VOLMACHT». 

Ik heb uw brief aangemerkt als een verzoek in het kader van de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG). Ik streef er (met inachtneming van de opschortingstermijn) naar om binnen 1 
maand na ontvangst op uw verzoek te beslissen. Op dit moment worden veel inzageverzoeken ge-
daan. Ik heb de bevoegdheid om de behandeltermijn eenzijdig met 2 maanden te verlengen. Ik 
maak gezien de vele inzageverzoeken gebruik van deze bevoegdheid. 

Geen volmacht na verzoek en rappel; brief aan verzoeker 

Op «DATUM» ontving ik uw brief met vragen over de verwerking van persoonsgegevens van 
«NAAM BETROKKENE>> door de Belastingdienst. 
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In mijn brief van «DATUM VERZOEK AANLEVERING VOLMACHT» heb ik aangegeven dat ik uw 
verzoek (nog) niet in behandeling kan nemen, omdat een volmacht ontbreekt. Ik heb u gevraagd 
een volmacht aan te leveren waaruit blijkt dat u bevoegd bent «NAAM BETROKKENE» in deze 
kwestie te vertegenwoordigen. Hierop hebt u niet gereageerd. 

Op «DATUM RAPPEL AANLEVERING VOLMACHT» heb ik u nogmaals in de gelegenheid gesteld 
een volmacht aan te leveren. 

Omdat ik ook hier geen reactie op heb ontvangen, zal ik uw verzoek niet in behandeling nemen 
(artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). 

Bent u het niet eens met deze beslissing? 
Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de beslissing schriftelijk bezwaar makenl. Stuur uw 
brief naar de Minister van Financien p/a Belastingdienst, Postbus 2508, 6401 DA Heerlen. 
Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift ondertekent en vermeld in ieder geval de volgende gegevens: 

• uw naam en adres, 
• de dagtekening, 
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
• de gronden waarop het bezwaar rust. 

1  Op grond van artikel 34 van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) is deze brief een besluit in de zin van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb), waarmee afdeling 6.2 van de Awb van toepassing is 

Geen volmacht na verzoek en rappel; brief aan betrokkene 

Op «DATUM» ontving ik een brief van «NAAM VERZOEKER» met vragen over de verwerking 
van uw persoonsgegevens door de Belastingdienst. 

In mijn brief van <<DATUM VERZOEK AANLEVERING VOLMACHT>> heb ik aangegeven dat ik het 
verzoek (nog) niet in behandeling kan nemen, omdat een volmacht ontbreekt. Ik heb «NAAM 
VERZOEKER» gevraagd een volmacht aan te leveren waaruit blijkt dat hij/zij bevoegd is u in deze 
kwestie te vertegenwoordigen. Hierop heeft «NAAM VERZOEKER>> niet gereageerd. 

Op «DATUM RAPPEL AANLEVERING VOLMACHT» heb ik hem/haar nogmaals in de gelegenheid 
gesteld een volmacht aan te leveren. 

Omdat ik ook hier geen reactie op heb ontvangen, zal ik het verzoek niet in behandeling nemen 
(artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). 

Bent u het niet eens met deze beslissing? 
Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de beslissing schriftelijk bezwaar nnakenl. Stuur uw 
brief naar de Minister van Financien p/a Belastingdienst, Postbus 2508, 6401 DA Heerlen. 
Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift ondertekent en vermeld in ieder geval de volgende gegevens: 

• uw naam en adres, 
• de dagtekening, 
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
• de gronden waarop het bezwaar rust. 

1  Op grond van artikel 34 van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) is deze brief een besluit in de zin van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb), waarmee afdeling 6.2 van de Awb van toepassing is 
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12 Bijlage 2 Classificatie: Het schema met kenmerken 
51.2.d 
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5.1.2.d. 
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Belastingdienst, Postbus 2508, 6401 DA Heerlen 

XXX 	 Centrale 
XXX 	 administratieve 
XXX 	 processen 

Wettelijke taken 
Postbus 2508 
6401 DA Heerlen 
belastingdienst.n1 

Doorkiesnummer 
0800 2358 356 

Datum 

Betreft: behandeling meerdere FSV-inzageverzoeken 

Geachte heer/mevrouw, 

Op <datum> hebben wij uw brief ontvangen waarin u inzage vraagt in uw 
persoonsgegevens, die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden. Er is 
gebleken dat een eerder verzoek van <datum> tot inzage in de FSV-gegevens van u 
is ontvangen. Dit verzoek is nog in behandeling. 

Ik zal beide verzoeken samenvoegen en als een verzoek verder behandelen. 

Voor de behandeltermijn geldt dat het beslistermijn van het eerste inzageverzoek 
wordt aangehouden; hiervoor is inmiddels op <datum> een ontvangstbevestiging 
verstuurd. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende van dienst to zijn geweest. 

Hebt u vragen? 
Op belastingdienst.nl/fsv vindt u meer informatie. Of bel Meldpunt FSV: 
0800 — 235 83 56. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 17.00 uur. 

Hoogachtend, 

De minister van Financien, 
namens deze, 

5.1.2.e 
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Belastingdienst, Postbus 2508, 6401 DA Heerlen 

XXX 	 Centrale 
XXX 	 administratieve 
XXX 	 processen 

Wettelijke taken 
Postbus 2508 
6401 DA Heerlen 
belastingdienst.n1 

Doorkiesnummer 
0800 2358 356 

Datum 

Betreft: uw FSV-inzageverzoek 

Geachte heer/mevrouw, 

Op <datum> hebben wij uw brief ontvangen waarin u inzage vraagt in uw 
persoonsgegevens, die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden. 

Op <datum> hebben wij telefonisch contact gehad. Ik heb aangegeven dat een 
eerder verzoek van <datum> tot inzage in de FSV-gegevens van u reeds is 
afgehandeld op <datum>. <Een kopie van dit besluit heb ik bijgevoegd.> 

In ons telefonisch contact hebben wij het volgende besproken <samenvatting van het 
telefonisch onderhoud>. 

Tot slot wil ik hierbij bevestigen dat ik uw verzoek(en) hiermee voldoende heb 
afgehandeld. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende van dienst to zijn geweest. 

Hebt u vragen? 
Op belastingdienst.nl/fsv vindt u meer informatie. Of bel Meld punt FSV: 
0800 - 235 83 56. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 17.00 uur. 

Hoogachtend, 

De minister van Financien, 
namens deze, 

<naam medewerker> 

Behandelaar FSV 
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