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Plan van aanpak Fraudevisie | Toelichting op deeltraject 2 Door

ontwikkelen visie op fraudeaanpak 3 5

De fraudeaanpak van de BD is gericht op het gezannenlijk opwerpen van barrieres buiten en binnen de Belastingdienst waarnnee fraude

zoveel mogelijk in aard en omvang wordt voorkomen zo vroeg mogelijk gedetecteerd en zo effectief nnogelijk wordt bestreden Dit is uiteen

te zetten in de volgende doelstellingen
• Het zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig bestrijden van fraudepatronen en fenomenen door integrale in en externe samenwerking
• Het hebben van een permanent en actueel beeld van fraudepatronen en fenomenen op basis van analyse en deze prioriteren op basis van

hun impact
• Het doen van aanbevelingen en voorstellen van maatregelen voor de bestrijding van de patronen en fenomenen

De visie op hoe dit te bereiken is weergegeven in de fraudevisie 2013 { Fraudebestrijding bij de Belastingdienst versie 1 0 Daarnaast dient

de fraudevisie bezien te worden binnen de uitvoerings en toezichtstrategie De vraag is of de fraudevisie van 2013 nog actueel genoeg is om

fraude in beeld te khjgen een aan te kunnen pakken of dat die aanpassing behoeft Tevens zai in de fraudevisie in worden gegaan op de

term fraude en het gebruik van de term in relatie tot de Belastingdienst en FIOD

Producten

1 Aangepaste fraudevisie incl nadrukkelijker afbakenen wanneer we de term fraude gebruiken
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Plan van aanpak Fraudevisie | Toelichting op deeltraject 3 Inzicht in

de informatiestromen 4 5

Rand voorwaardelijk voor het zo effectief en efficient mogelijk in richten van de handhaving is een goede infornnatiepositie De

Beiastingdienst gebruikt infornnatie uit verschiliende bronnen en combineert die data om zijn infornnatiepositie te verrijken De

Belastingdienst vergroot zijn infornnatiepositie door bijvoorbeeld het gebruiken van fraude signaien het uitvoeren van omgevingsscans het

onderzoek naar fraude fenomenen het uitvoeren van trend en gedragsanaiyses het uitvoeren van steekproeven en het doen van

wetenschappeiijk onderzoek bijvoorbeeid naar de behoeften en gedragingen van verschiiiende doelgroepen Deze infornnatie heipt de

Beiastingdienst om tijdig in te speien op nieuwe ontwikkeiingen aannames over het gedrag de werking van handhavingsinstrumenten en de

keuzes in het toezicht te toetsen en inzicht in een gedeeite van een naievingstekort te verkrijgen

Wettelijke verpUchtingen
Daarnaast heeft de Beiastingdienst wetteiijke verpiichtingen om andere overheidspartners te voorzien van informatie Hiertoe worden

informatieverzoeken ingediend en behandeid Hoewel afzonderlijke meidpunten redeiijk tot goed zijn ingericht Is er geen overai beeld van de

meldpunten en wordt een noodzaak tot hergroepering gevoeld Al geruime tijd staat het beter inrichten van fraude signaien en

informatieverzoeken op de agenda om de informatiepositie van de Beiastingdienst te verbeteren zodat onder meer het keuzeproces waar we

de schaarse capaciteit op inzetten beter wordt gevoed Hierbij is ook gesproken over de wens en noodzaak om te komen tot 1 portaai voor

burgers en 1 portaai voor overheidspartners waar de signaien en de informatieverzoeken binnenkomen en over de wijze waarop de

behandeling hierna piaatsvindt of zou kunnen piaatsvinden in de uitvoering

Producten

1 Onderzoek KPMG t a v de informatiestromen

2 Plan van aanpak verbetering informatiestromen
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Plan van aanpak Fraudevisie | Toelichting op planning en

verantwoordelijke directies 5 5

Deeltrajecten Deelproducten Planning Verantwoordelijke directies

1 Een fraudeaanpak met

voldoende waarborgen

1 1 Onderzoek KMPG 15 juni KPMG

1 2 PvA implementatie verbeteringen 1 oktober Voorstel VT

1 3 Kader waarborgen 1 oktober Voorstel VT

2 Door ontwikkelen visie op

fraudeaanpak

2 1 Fraudevisie 1 oktober UHB

3 Inzicht in de informatiestromen 3 1 Onderzoek KPMG 16 juni KPMG

3 2 PvA verbeteringen 1 oktober Voorstei VT en IVenD

^ De conceptproducten uit de deeltrajecten worden na afstemming in de werkgroep zie beslispunten ook afgestemd met de relevante

partijen binnen MinFin en daarna ook met relevante andere ministeries bijvoorbeeld SZW Voor de deeltrajecten zal ook een externe

blik worden georganiseerd
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6 Extern onderzoek
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6a Deliverables KPMG en

voorstel voor rapportageopzet
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Ter informatie Deliverables KPMG
Status per 3 juni 2020

Offertevraag Peel prod ucten Beoogde opieverdatum deel product

3 juni Overzicht FSV processen
9 juni Eerste observaties MKB

16 juni Observaties in totaalrapportage

FSV

FSV achtigen

Waarborgen

1 Beschrijving werking en gebruik FSV

Beschrijving effect FSV op behandeling
burgers en bedrijven

Uitkomsten validatie eisen AVG BIO en

Archiefwet

i16 juni Beschrijving in totaairapportage2

16 juni Beschrijving in totaairapportage

rstiWerking en gebrj
FSV en

vergelijkbare
applicaties

Selectiekader FSV achtigen 3 juni4

9 juniShortlist FSV achtigen

Werking en gebruik FSV achtigen 16 juni Beschrijving in totaairapportage

Uitkomsten validatie eisen AVG BIO en

Archiefwet
16 juni Beschrijving in totaairapportage7

Condities toekomstig gebruik 16 juni Beschrijving in totaairapportage

26 juni Concepttekst aanbeveling benodigde aanpassingen
GEB FSVUpdaten en valideren GEB FSV

Verkenning
inrichting
informatiestromen

10 Schema informatiestromen risicosignalen 16 juni Beschrijving in totaairapportage

1Waarborgen
behandeling
signalen

11 Bestaande waarborgen FSV en FSV achtigen 16 juni Beschrijving in totaairapportage

Planning doorloop extern onderzoek 28 mei
I

Overig
3 juniB Voorstel rapportage opzel

16
738462 00146



Belastlngdienst
m

Voor instemming | Voorstel voor rapportage opzet

Elementen vanuit offerte aanvraag Voorstel voor rapportageopzet

SamenvattingDeelvraag 1 Werking FSV en vergelijkbare appMcaties

Werking en gebruik FSV en vergelijkbare
applicaties
Effect FSV op behandeling burgers en

bedrijven
Check eisen AVG BIO en Archiefwet

Condities toekomstig gebruik FSV

Hoofdstuk 1 Introductie

Scope en aanpak

Hoofdstuk FSV

Werking en gebruik FSV

Effect FSV op behandeling burgers en bedrijven
Uitkomsten validatie eisen AVG BIO en Archiefwet ter

voorbereiding op de aangepaste GEB
Deelvraag 2 Verkenning inrichting informatiestromen

[■■■]

Deelvraag 3 Waarborgen
Hoofdstuk 3 FSV achtigenReeds aanwezige waarborgen

Selectiecriteria FSV achtigen
Werking en gebruik FSV achtigen
Uitkomsten validatie AVG BIO en Archiefwet

Hoofdstuk 4 Waarborgen
Reeds aanwezige waarborgen
Condities toekomstig gebruik
[ ]

Appendices Definitielijst
Detailweergave proces FSV

Overzicht geidentificeerde FSV achtigen
Procesoverzicht informatiestromen

[••■]
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6b Overzicht processen waarin

FSV wordt toegepast
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Ter informatie | Overzicht processen waarin FSV wordt toegepast
Vastlegging en beoordeling

signaler

Verdere verwerking signalen in toezicht

processen
Binnenkomst Signalen Ontvangst verrijking en routering signalen

GO klant

coordinator

Externe Signalen ♦ Toezicht processen GO

I■

U f

Toezicht processen P
a

■D
c

Informatie

loketten P
ketenpartners

convenantpartners en

andere overheden bijv I

Signalen UWV H

Signalen Poiitie H f
Hennepberichten ®

Signalen gemeenten

Signalen MMA

Jl

Signalen verrijken met

gegevens om te duiden

boordeling routering

T3

Toezicht processen Toeslagen
IIFIOD

Informatie

Desk

4
c S

CD u

■g
o

Reguliere toezicht

processen MKBil toezicht

«lfSteem II®
Postbus

Toeslagen
Heffingen

Invordefingen

BoekonderzOekeri

Etc FIOD

opsporingsproces I opti ]neel
ft
3

Indien C signaai

raadplegenVeelplegers
Team

S

DF A ♦ Siverrijken

I Oeponeren all^^|♦
Interne Signalen

MKB

Informatie

Loket 11

Signalen heffing en

controle

Signalen expertise
centrum handhaving

Signalen FD A

Signalen veelplegers
team

Ifehandeftrigte

lEOS FtojVerdere

verrijking met

gegevens om te

duiden

boordeling

routering

Signaal reievant

voorMKB

registratie FSV

FSV
Beoordeiing signaai
voor verdere

afhandeiing MKB

♦

etc

BeslismomentContactpunt desk Activiteit ActieProces
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Ter informatie | Werkwijze selectie shortlist FSV achtigen
Selectiekader Selectie

Opievering eerste selectiekader t b v brede

voorselectie

Verandering van werkwijze vervallen van tussenstap met

groslijst door voortschrijdend inzicht

Heeft een proces of applicatie een vergelijkbaar
inherent risicoprofiel a Is FSV

Initiele aanpak
Leg een groslijst aan van applicaties om nader te bekijken
op basis van documentatie o a 900 applicatielijst
verwerkingsregister
Pas criteria inherent risicoprofiel toe om shortlist te bepalen

Risicoselectie iedere vorm van

capaciteitsplanning die tot onderscheid in de

afhandeling van casussen leidt op basis van

een risicobeoordeling
Proces of applicatie is direct betrokken bij
automatische of handmatige risicoselectie

die tot mogelijk nadelige gevolgen voor

betrokkene leidt
“ Proces of applicatie heeft een

risicosignalerende functie voor een proces of

applicatie die betrokken is bij risico selectie

Voortschrijdend inzicht

Het applicatieoverzicht geeft te beperkt karakter en

kenmerken van verwerking aan om op te selecteren

De tijdig beschikbare documentatie is meer op gegevens

verwerkingen en informatiestromen gericht dan op

applicaties de benadering kost veel doorloop en bestede

tijd en heeft weinig bruikbaar resultaat opgeleverd
Informatiestromen is o i een verstandigere benadering
Doorlooptijd project is uiterst kort

Shortlist

Speciale aandachtpunten
Zwarte lijst achtige informatie

Gebrekkige terugkoppeling van uitkomsten

Selectiebias in data analyses

Vervangende aanpak
Groslijst vervalt

Volgen van informatiestromen wordt leidend en de shortlist

wordt formatief opgesteld m n interviews

Terugwerken via informatiestromen vanuit de risicoselectie

processen in de uitvoering
Valideer vervolgens waarborgen o a AVG BIO archief

wet aan de hand van GEB DPIA vragenlijsten e d

21
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Voor discussie | Bestaande beheersmaatregelen
Aanleiding Naar aanleiding van de over scope en fasering is door de Stuurgroep bepaald dat het treffen van beheersmaatregelen op de korte termijn onderdeel van

fase 1 moet zijn IV D heeft in kaart gebracht welke acties ai zijn ondernomen en weike producten zijn ontwikkeid en weike acties op de pianning staan

m b t i incidenten zoals dataiekken ii vergroten bewustzijn omtrent AVG en iii schonen en archiveren

Is er bij de stuurgroep FSV behoefte om in aanvulling op deze bestaande beheersmaatregelen voorstellen of ideeen uit te werken die in

het kader van het FSV traject uitgevoerd moeten worden

Vraag aan

Stuurgroep

Toelichting op

incidenten

procedure

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

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

Overzicht van

diverse

activiteiten en

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

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

awareness en

communicatie

Overzicht acties

i h k v schonen

en archiveren

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

Acties die nog op
•

de planning staan

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

omgaan met gegevens

Er is een overkoepelend programmapian Veilige Belastingdienst in ontwikkeiing Hierbij wordt nagedacht over een diversiteit aan activiteiten waarbij
gericht wordt op verder structureel beleggen van kennis en expertise binnen de Belastingdienst Waardoor medewerkers in staat zijn en blijven om
conform geldende wet en regelgeving het werk uit te voeren

Daarbij het versterken van de weerbaarheid van medewerkers door hen in staat te stellen risicobewust te handelen op basis van kennis Veilig
omgaan met gegevens moet verankerd worden in alles wat we doen

Overige activiteiten door dienstonderdeien bijvoorbeeld een voorlichtingsfilmpje dat in ontwikkeiing is

De rol van privacy officer en datacoordinatoren wordt geevalueerd dit jaar Een van de punten hierbij is het verbeteren van het curriculum voor de

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

voortgang ten aanzien van het schonen van applicaties
23
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Ter informatie | Overzicht voortgang deeltrajecten
Ingevuld o b v inschatting actiehouders

Stand 4 juni 2020

Deeltrajecten Status Toelichting Vragen aan de Stuurgroep Zie slide

Visie fraudeaanpak waarborgen

Onderzoek FSV

26

Tijdlijnen voor passages Kamerbrief en reactie

op rapport KPMG zijn kort i v m afhankelijkheid
opieveren rapport KPMG

Idem als onderzoek FSV

Flet in kaart brengen van business requirements
en processen voor tijdelijke beveiligde
omgeving is afhankelijk van planning
workshops en beschikbaarheid mensen

Advies inzageverzoeken is afhankelijk van

advies landsadvocaat

Voor voorstel advies actie controleren en evt

verwijderen Excels individuele medewerkers is

nog geen actiehouder en primair

verantwoordelijke aangewezen

27 28

mOnderzoek FSV achtigen

Tijdelijke beveiligde omgeving

29

30

Inzagerecht 31

Interne maatregelen Wie kan hiervoor als primair

verantwoordelijke worden

aangewezen

32 33

Vervoigstappen

De voortgang per deeltraject is opgenomen

op de achterliggende slides 26 t m 34

34

Alle deelproducten zijn on track

Een of meer deelproducten vragen om monitoring van de voortgang

Er is urgent actie nodig of er is een vraag aan de stuurgroep 25
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Voortgangsdashboard | Visie fraudeaanpak
ingevuld o b v inschatting actiehouders

Stand 4 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

A Overzicht huidig kader
”

fraudeaanpak

Voorstel vervolgstappen
“

update fraudeaanpak

A Overzicht bestaande
^

waarborgen FSV en FSV

achtigen in

totaalrapportage

Q Passages TK brief

vervolgstappen
vernieuwing visie

fraudeaanpak
waarborgen

5 juni 10 2 e

UHB

5 juni 10 2 e

UHB

18 juni 10 2 e

10 2 e

UHB

18 juni 10 2 e

UHB

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

het grootste dee van de deelproducten in deze fase opgeleverd

©Afgerond On tra
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Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV 1 2

ingevuld o b v inschatting actiehouders

Stand 4 juni 2020

Planni Pritnair

Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten ng

^ Planning doorloop extern

onderzoek

^ Beschrijving werking en gebruik 18 juni KPMG

FSV

a Overzicht FSV processen

b Eerste observaties MKB

c Observaties

^ Voorstel rapportage opzet

^ Beschrijving effect FSV op

behandeling burgers en bedrijven

{in totaalrapp
^

0 Uitkomsten validatie eisen AVG 18 juni KPMG

BIO en Archiefwet in

totaalrapportage^j

0 Condities toekomstig gebruik FSV 18 juni KPMG

in totaalrapportage^

0 Informatieschema risicosignalen 18 juni KPMG

in totaalrapportage^

28 mei KPMG Maarten J IV D

O
Maarten J IV D

^

MKB

10 2 e

10 2 e 10 2 e

5 juni
11 juni
18 juni

5 juni

18 juni

KPMG

KPMG

Maarten J IV D

Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

Maarten J IV D

©Afgerond On tra •Xst^^ oepi
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Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV 2 2

ingevuld o b v inschatting actiehouders

Stand 4 juni 2020

Pritnair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Toelichting
status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten

^ Totaa I rapportage extern

onderzoek^

^ Reactie BD op rapport extern

onderzoek

Geupdate en gevalideerde GEB
^

FSV

A Passages TK brief FSV
^

onderzoek

Afhankelijk
deelproducten

Krappe tijdlijn ivm

afhankelijkheid

totaalrapportage

18 juni KPMG Maarten J IV D

Maarten 1 IV D

10 2 e MKB

18 juni 10 2 e

25 juni KPMG check Maarten J IV D

10 2 e

Schrijversteam Krappe tijdlijn ivm

afhankelijkheid
totaairappoitage

18 juni
10 2 e

©Afgerond On tra •Xst^^ oepi 3
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Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV achtigen
ingevuld o b v inschatting actiehouders

Stand 4 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

^ Selectiekader FSV

achtigen

Q Shortlist FSV achtige
applicaties incl risico

identificatie

^ Werking en gebruik FSV

achtigen

^ Uitkonnsten validatie

eisen AVG BIO en

Archiefwet

Q Totaa I rapportage extern

onderzoek

^ Overzicht No regret

beheersmaatregelen FSV

actigen

^ Passage TK bhef

onderzoek FSV achtigen

5 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

11 juni KPMG

KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

11 juni

we gaan ervan uit dat als uit onderzoek van KPMG voIgt dat FSV

achtigen niet voldoen aan de gesteide eisen aanvullende GEBs

worden uitgevoerd of aangevuid om de risico s en beheersmaatregelen
te identificeren Het uitvoeren van deze GEBs en implementeren van

deze beheersmaatregelen zal waarschijnlijk nog doorlopen in fase 2

na 3 juli Uiteraard zullen no regret beheersmaatregelen worden

getroffen Indian nodig bijv het dichtzetten als daar aanleiding toe is

18 juni KPMG

18 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

Na validatie of FSV achtigen voldoen aan eisen AVG

BIO en Archiefwet bepalen we of er no regret

beheersmaatregelen nodig zijn en wie daarvoor

verantwoordelijk is

Krappe tijdlijn ivm

afhankelijkheid
totaalrapportage i

18 juni NTB NTB

18 juni Schrijversteam 10 2 e

©Afgerond On trac •Xst^^ oepi
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Voortgangsdashboard | Tijdelijke beveiligde omgeving
ingevuld o b v inschatting actiehouders

Stand 4 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

^ Overzicht business

requirennents tijdelijke
beveiligde omgeving

^ Meldingsformulier proces

en beoordelingscriteria

^ Overzicht AVG

requirements tijdelijke
beveiligde omgeving

Q Notitie scenario s

inrichting tijdelijke
beveiligde omgeving

^ Voorstel vervoigstappen
inrichting tijdelijke
beveiligde omgeving

^ Passage TK brief inrichting

tijdelijke beveiligde

omgeving

11 juni MKB

10 2 e

MKB Afhankelijk van tijdlijn
workshop planning

11 juni

Jaap Zoon Keten

GKT

11 juni

10 2 e

Jaap Zoon Keten

GKT

18 juni

18 juni Jaap Zoon Keten

GKT

18 juni Jaap Zoon Keten

GKT

©Afgerond On tra •Xst^^ oepi 30
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Voortgangsdashboard | Inzagerecht
ingevuld o b v inschatting actiehouders

Stand 4 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

^ Notitie handelswijze

afdoening FSV verzoeken

28 mei VT IV D Maarten Jonker

IV D10 2 e

Update notitie

handelswijze afdoening
FSV verzoeken

^ Indien nodig Plan

procesinrichting
dossierinzage

^ Passages TK brief

inzagerecht

VT IV D Maarten Jonker

IV D

Notitie ligt nog ter

bespreking bij
Landsadvocaat

11 juniA
10 2 e

Is afhankeiijk van advies

handelswijze afdoening
FSV verzoeken

18 juni NTB NTB

18 juni Schrijversteam I0 2 e

©Afgerond On tra •Xst^^ oepi 31
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Voortgangsdashboard | Interne maatregelen 1 2

ingevuld o b v inschatting actiehouders

Stand 4 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Toelichting
statusDeelproducten Vraag aan stuurgroep

^ Overzicht eerdere AVG

awareness schonings
archiveringsacties

^ Overzicht huidige proces

incidentafhandeling

^ Indien nodig Voorstel

additionele awareness 1

schonings archiveringsacties

Q Passages TK brief additionele

awareness 1 schonings
archiveringsacties

^ Voorstel advies actie

controleren en evt verwijderen
Excels individuele nnedewerkers

^ Planning vervoigstappen
controleren en evt verwijderen
Excels individuele medewerkers

^ Passages TK brief controleren

en evt verwijderen Excels

individuele medewerkers

5 juni Projectbureau

10 2 e

Maarten Jonker

IV D

Projectbureau

5 juni

L

18 juni NTS

18 juni Schrijversteam 10 2 e

Wie kan hiervoor als

primair verantwoordelijke
worden aangewezen

Wie kan hiervoor als

primair verantwoordelijke
worden aangewezen

11 juni NTB NTB

18 juni NTB NTB

18 juni Schrijversteam Krappe tijdlijn10 2 e

i
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Interne maatregelen 2 2

ingevuld o b v inschatting actiehouders

Stand 4 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

^ Concept addendum

organisatie formatie

rapport tbv versterken

positie FG

O Overzicht vervolgacties
versterken positie FG

^ Overzicht vervolgacties
versterken positie PO BD

^ Passages TK brief

versterken posities FG

PO BD

18 juni Han V Gelder

PSG

10 2 e

Han V Gelder

PSG

Maarten Jonker

IV D

11 juni
10 2 e

11 juni 10 2 e

11 juni Schrijversteam 10 2 e
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m

Voortgangsdashboard | Vervolgstappen
ingevuld o b v inschatting actiehouders

Stand 4 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

^ Voorstel vervolgstappen
onderzoek fase 2

Q Passages TK brief

onderzoek fase 2

^ Voorstel vervolgstappen
ontwikkeling nieuwe

applicatie ter vervanging
FSV

Q Passages TK brief

vervolgstappen nieuwe

applicatie

lUHB11 juni Projectbureau 10 2 e

18 juni Schrijversteam 10 2 e

Jaap Zoon Keten

GKT

18 juni

10 2 e

Jaap Zoon Keten

GKT

11 juni
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Bflastlngdienst
m

Na vaststellen deelproducten door directies en

KPMG ontstaat bottom up beeld van Kamerbrief

Stuurgroep Stuurgroep heeft plan van aanpak en

scope en fasering vastgesteld
Vraag aan Stuurgroep Volstaat het

bottom up beeld als Kamerbrief

Of is bijsturing nodig ^

w
Op basis van plan van

^
aanpak en fasering

’^ zijn deelplanningen
gemaakt

deelplanningen zijn W
opgerold tot een y

inschatting van de

inhoud van de

Kamerbrief

Bottom up beeld voIgt op

volgende slide

V
Actiehouders

KPMG en

Projectbureau

De actiehouders in de directies KPMG en

het projectbureau hebben deelplanningen
gemaakt en deelproducten geidentificeerd

36
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Bflastlngdienst
m

Voor discussie | Volstaat bottom up beeld van KB

Aanleiding O b v deelproducten die door de directies en KPMG worden opgeleverd ontstaat een bottom up beeld van de Kamerbrief

1 Volstaat deze inhoud van de Kamerbrief voor het afronden van fase 1

2 Of ontbreken er essentiele elementen voor de Kamerbrief In dat geval acht de stuurgroep het haalbaar

om deze in te passen in de planningen voor afronding in fase 1

Vraag aan

Stuurgroep

Welke

elementen

krijgen een

plek in de

brief

FSV • O b v KPMG rapport een beschrijving van de werking en het gebruik van FSV inclusief beschrijving van

de effecten op behandeling burgers en bedrijven Daarnaast een beschrijving van de informatiestromen

risicosignalen Inclusief een reactie van BD op de bevindingen van KPMG
• Een geupdatet en door KPMG gevalideerde versie van de bestaande GEB over FSV

• O b v KPMG rapport een beschrijving van i de shortlist van FSV achtigen ii de werking en gebruik
van deze applicaties iii toetsing van deze FSV achtigen aan eisen AVG BIO en Archiefwet Inclusief

een reactie van BD op de bevindingen van KPMG en de evt genomen no regret beheersmaatregelen

FSV achtigen

Nb Dit is met

hetzelfde als de

uiteindelijke
storyline

• Een beschrijving van de huidige processen activiteiten en acties m b t AVG awareness

incidentafhandeling en schoning en archivering Een toelichting op de eventuele aanvullende

maatregelen die de Belastingdienst heeft getroffen t a v schoning en archivering
• Toelichting op stand van zaken versterken positie FG en PO BD

• Toelichting op hoe de Belastingdienst een tijdelijke beveiligde omgeving inricht voor binnenkomende

signalen nu FSV dicht is wat de stand van zaken is van de inrichting van deze voorziening en hoe wordt

omgegaan met urgente signalen

• Toelichting op hoe de Belastingdienst omgaat met de inzageverzoeken die zijn gedaan door burgers en

bedrijven of zij in FSV vermeld staan en wat de stand van zaken is van deze inzageverzoeken

Interne

maatregelen

Tijdelijke

beveiligde

omgeving

Inzage

Fraudeaanpak • Beschrijving van de stappen die genomen worden om tot herziening van de fraudeaanpak en

waarborgen te komen

• Een toelichting op fase 2
• Een toelichting op de vervoigstappen die de Belastingdienst gaat nemen om te komen tot een

ontwikkeling van een nieuwe applicatie die voldoet aan condities voor toekomstig gebruik

Fase 2

37
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Bflastlngdienst
m

Agenda wordt komende week vender afgestemd door

projectbureau met verschillende directies

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Actie en besluitenlijst 5 juni
4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 5 juni
5 FSV Observaties en gebruik FSV bij MKB

6 FSV achtige Shortlist FSV achtige applicaties incl risico

identificatie Werking en gebruik FSV achtigen

7 Tijdelijke beveiligde omgeving Overzicht business AVG

requirements en meldingsformulier proces beoordeiingscriteria

8 Interne maatregelen Voorstel advies actie controleren en evt

verwijderen Excels individuele medewerkers Overzicht vervolgacties
passages TK brief versterken positie GF PO BD

9 Inzagerecht Voorstel handelswijze afdoening FSV verzoeken

10 Vervoigstappen Voorstel vervoigstappen onderzoek fase 2 en

voorstel vervoigstappen ontwikkeling nieuwe applicatie ter

vervanging FSV

11 Stand van zaken Voortgang FSV traject

12 Voorstel agenda stuurgroep 18 juni
13 Rondvraag en sluiting

Voorstel I

Agenda
stuurgroep
donderdag 11

juni

39
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Belastingdienst

IV organisatie

BelastingdienstAan

Leden MT IV

Datum

08 06 2020

Versienummer

1

Datum vaststelling
xx 06 2020

Vastgesteld door

MT IV

Verslag MT 08 06 2020
Autejr en contactpersoon

10 2 e

Onderdeel AanwezigNaam

Koos Veefkind Algemeen directeur IV adIV J

J

J

J

J

10 2 e 10 2 e

J

J

J

buiten verzoek
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buiten verzoek

R 03 OPENING EN MEDEDELINGEN

2
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buiten verzoek

R 04 VERSLAGEN BESLUITENLOG ACTIEPUNTEN

R 04 a MT IVVERSLAGEN BESLUITENLOG EN VOORRAADAGENDA

buiten verzoek

R 04 b VERSLAGEN EN ACTIEPUNTEN DIRECTEUREN EN PORTEFEUILLEHOUDERS

buiten verzoek

3
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Er zijn geen verdere inhoudelijke optnerkingen de lijst is ter kennisname aangenomen

door MT IV

DTBD

buiten verzoek

■ De Autoriteit Personeelsgegevens AP stelt een onderzoek in naar FSV

buiten verzoek

buiten verzoek

4

738180 00147

Ministerie van Financiën
Tekstvak
De volgende 6 pagina's zijn verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek waren.



Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtingen

10 2 e

www minfin nl

Datum

8juni 2020

Nummer verslag

Actiepunten

besluitenlijst
FSV Stuurgroep 4

Auteur

10 2 e

Vergaderdatum 11 juni 2020

Besluiten en actiepuntenlijst

Nr i Omschrijving Actiehouder

De actiepunten en besluitenlijst van 5 juni 20 is

vastgesteld

24 01

Reiatie leggen tussen project 1043 en FSV

achtigen IH

P KPMG24 02

Protocoi richtiijn ontwerpen voor inzage in FSV in

een veiiige omgeving voor onderzoeksdoeleinden

IV D GO24 04

De stuurgroep gaat akkoord met een nieuw te

ontwikkeien voorziening ais tijdeiijke beveiiigde

omgeving nu FSV dicht is

GO24 05

In gesprekronde met GO impactanaiyse

bespreken voor structurele opiossing ind

agendering portfoiioboard 18 juni
In de stuurgroep van 18 juni 20 terugkoppeiing

geven

Proj Directeur

BCG

Interne maatregelen actie controieren en evt

verwijderen exceil bestanden Pian van aanpak

agenderen voor de stuurgroep van 18 juni 20

Projectbureau24 07

De stuurgroep gaat akkoord met het opieveren
van de reactie op de totaalrapportage van KPMG

op 25 juni 20

24 11

De stuurgroep vervoigstappen

capaciteitsvraagstuk GO geen eenduidig besiuit

genomen

Projectbureau24 12

De stuurgroep gaat akkoord met de agenda voor

18 juni 20

24 13

Inzage verzoeken Advies LA ontvangen voorstei

ligt in stuurgroep van 18 juni voor

Projectbureau24 06

1 De nummering is ais voIgt weeknummer volgnummer
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Afetemming met strategisch crisisteam Toeslagen
wordt ingeregeld
15 juni vindt afstemming plaats tussen dIV D en

pSG

Projectbureau

IV D pSG

Het onderwerp inzageverzoeken komt 11 juni

terug in de stuurgroep De iandsadvocaat is om

advies gevraagd
Nader overleg over inzageverzoeken vindt piaats

waarbij gekeken wordt naar de voigende
uitgangspunten

Generieke lijn voor FSV

Met een uitzondering voor de

inzageverzoeken voor Toeslagen
Geen precedentwerking in geval van een

uitzondering

IV D VT DF A23 02

GO

Extern onderzoek KPMG

Presentatie in week 24 toetsen of deze voidoet

aan de vraag van de burger samenleving Kamer

KPMG IV D

MKB

24 01

Scope FSV achtige onderzoeken 25 check bij
KPMG of dit medewerkers of burgers betreft

Proj directeur

BCG

24 03

6a Flet eerste concept van de deliverables kan

over anderhalve week gedeeld worden met de

stuurgroep

23 04

De stuurgroep is akkoord met de rapportage
structuur KPMG

6b Flet procesoverzicht wordt aangepast

waarbij heider inzichteiijk wordt gemaakt hoe de

signalen over burgers en bedrijven worden

gebruikt zowei been als terug Projectbureau

6c de definitie voor risicoseiectie moet worden

aangepast omdat deze nu te breed geformuieerd
is waarmee het alles omvattend is

op 11 juni wordt ter informatie een voorstel

geagendeerd voor een veegactie voor het

opschonen van pc s

Storyline 16 juni 20 bespreking bij de

staatssecretaris agendering in projectgroep 18

juni 20

Projectbureau24 08

In week 24 volgt een afspraak in klein comite

met Staatssecretaris T D over de story iine van

de Kamerbrief en fraude aanpak

Projectbureau23 06

De bouwstenen voor de Kamerbrief kunnen

worden verznnrien naar

Verantwoordeiijk
directeuren

24 10

10 2 g
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Drinaend verzoek om tiidig aan te geven als de

deadline van aanleverino niet aehaald wordt

In week 23 start de interdepartementale

afstemming van de Kamerbrief

Projectbureau22 03

Vanaf de stuurgroep van 5 juni voIgt elke week

een update of alles haalbaar is en wat wel niet

goed loopt
Eind week 23 begin week 24 wordt op intranet

BD een bericht gepubliceerd over het traject

Projectbureau24 09

Communicatie richting BD organisatie over

traject agenderen voor stuurgroep 28 mei 2020

21 08

Een besluitvormende notitie tbv het DTBD wordt

voorbereid voor een aiternatief voor het gebruik
van de term fraude signalen voor

dienstverlening en toezicht

UHB ism

betrokken primalr

proces directies

20 08

zie

19 06

De wob stukken worden met een hernieuwde blik

bekeken op FSV achtige systemen

UHB ism met

eigenaar en

opdrachtgever

20 09

Afgerond

Nr Omschrijving Actiehouder

19 01 De Stuurgroep wordt wekelijks ingepland
duur 1 uur indien nodig wordt de

stuurgroep verlengd

BDG

Opmerkingen worden vooraf gedeeld Allen

19 02 Opmerkingen suggesties op het plan van

aanpak worden uiterlijk mandag 11 mei

11 00 uur aanqeleverd bij Teusjan VIot

Allen

19 03 Scope en titel van het PvA worden

aangepast Daarnaast wordt korte versus

lanqe termijn verduideliikt

UHB

19 04 Voor de actie 1C wordt de codrdinatie belegd

bij MKB dit wordt aangepast in het PvA

Met als kanttekening dat iedere directie zelf

verantwoordelijk is voor de eigen input Bij

dreigende stagnatie wordt direct geescaleerd
naar de stuurgroep

MKB

19 05 Onderdeel ID van het PvA wordt aangepast
hier zijn dezelfde vragen aan de orde als bij

UHB

1C

20 01 Stas T D neemt ook namens Stas F B deel

aan de stuurgroep zodat indien nodig snel

beslissingen genomen kunnen worden De

resultaten van de deeltrajecten worden

daar waar nodig op initiatief van de

projectgroep geagendeerd voor de

stuurgroep Directeuren kunnen ook zelf

onderwerpen of besluiten agenderen

Projectteam
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20 02 De lijst met deelnemers van de stuurgroep
wordt compleet gemaakt met DF A MKB

DGFZ HDFEZ Waarbij het uitgangspunt is

dat de verantwoordelijke directeuren voor

deeltrajecten of resultaten plaatsnemen in

de stuurgroep

Projectteam

20 03 het projectteam wordt uitgebreid met MKB

Nb Het Projectteam is verantwoordelijk voor

het bewaken van de voortgang niet voor de

inhoudelijke voorbereiding van de

deelresultaten

Projectteam

20 04 De stuurgroep vindt eenmalig plaats op

vrijdaq 22 mei ochtend ivm Hemelvaart

Projectteam

20 06 De scope van het traject met name optie 2

wordt nader gespecificeerd waarbij gekeken
wordt naar de congruentie tussen het doei

en de offerte van de inhuur voor het externe

onderzoek

IV D DF A MKB

GO

Pit komt terug in de stuurgroep van 22 mei

20 07 Het doel van het traject wordt uitgebreid
met het doel toe te werken naar een in

opzet en bestaan AVG proef manier van

omgaan met meldingen ten behoeve van het

toezicht

20 10 De stand van zaken inhuur voor het externe

onderzoek komt terug in de stuurgroep van

22 mei

IV D UHB

20 11 De stuurgroep gaat akkoord met

De rollen en verantwoordelijkheden
zoals beschreven en de bijbehorende

afspraken
De wekelijkse cyclus voor de

voorbereiding van de stuurgroep
De mijipalen en afspraken
De beschreven primair

verantwoordelijken per deeltraject

20 12 Het Ketenplan Gegevens zal in een parallel

traject aan dit FSV traject worden

uitqewerkt en besproken

19 00 Algemeen
Door IDGBD is FSV tot prioriteit nummer 1

benoemd

De brief die voor het zomerreces naar de TK

verstuurd wordt is een inhoudelijk brief

Leden van de stuurgroep zijn aanspreekbaar

op het resultaat

21 01 Besluit 20 07 wordt gewijzigd in

dienstverlening en toezicht en daarmee

actiepunt en besluitenIMst vastqesteld

Projectbureau

21 02 Fasering in twee delen opsplitsen
Fase I

Projectbureau
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kraandicht operatie onderzoek naar en

rapporteren over gebruik van FSV achtigen
en over relaties uitwisseling van gegevens

tussen applicaties Indien niet AVG proof

systemen sluiten

beschrijven werkwijze datakluis

medewerkersawareness AVG

verhogen vergroten
Fase II

Breder onderzoek naar verleden vooral ook

effecten voor bedrijf en burger door een

extern bureau via aanbestedinq

21 03 Scope bezien en indien nodig aanpassen Via

schrifteiijke ronde vaststelien 28 Mei 2020

ter informatie agenderen voor de

stuurqroep

Projectbureau

21 04 Tweede Kamer in week 22 informeren over

de scope de fasering en het

toekomstperspectief

UHB

21 05 Definieren en congruent maken van

terminoloqie fexcel iiist liist iiisties

Projectbureau

21 06 Besluitvorming gunning partij onderzoek le

fase begin week 22 asap af te ronden ivm

zeer geringe aantal effectieve dagen voor

uitvoeren onderzoek

Projectbureau

19 06 FIOD vraagt aandacht voor het gebruik van

de term fraude in het PvA Niet alles wat nu

aangemerkt wordt als fraude is ook fraude

Pit wordt meeqenomen

UHB

22 02 KPMG geeft een toelichting op de planning
en stand van zaken en roept

stuurgroepleden op hun agenda vrij te

maken indien nodig gezien de krappe

doorlooptijd van het onderzoek

KPMG

Deliverables komen vanaf stuurgroep van 5

juni teruq in de stuurqroep

22 05 Een aantal deeltrajecten uit het PvA hebben

nog geen actiehouder Deze zullen benoemd

worden

Projectbureau

22 04 De stappen voor het komen tot een

opschoonactie worden nader uitqewerkt

Projectteam

21 07 Doorspreken afstemming Kamerbrief inter

en departementaal

UHB BOA pSG

20 05 Met de afzonderlijke directeuren worden de

tijdplan planning en afspraken afgestemd
mn planning TK brief

Projectteam

23 01 De actiepunten en besiuiteniijst van 28 mei

wordt vastqesteld

23 03 Visie op fraude De stuurgroep besiuit het

volgende
1 De stuurgroep gaat akkoord met

het plan van aanpak de drie
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deeltrajecten de rol van de

verantwoordelijke directies en de

planning
2 De stuurgroep gaat akkoord om de

vraag wanneer gebruik van de term

frauds wel niet gebruikt kan

worden en in weike gevallen andere

terminologie passender is mee te

nemen in de doorontwikkelde

fraudevisie Met als aanvulling dat

uitgangspunt is compliant non

compliant fraude

3 De stuurgroep is akkoord met het

starten van de werkgroep onder

voorzitterschap van UHB en VT

4 De stuurgroep is akkoord met de

huidige kaders als startpunt Met

daarbij de aanvull ingen gedaan
onder beslispunt 2

23 05 Op 11 juni wordt ter informatie met

aanpassingen ICS meegestuurd aan voorde

stuurgroep

Projectbureau
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Belastingdienst

VERTROUWELIJK Directie Midden en

Kleinbedrijf

10 2 e

vers ag
Datum

9 juni 2020

Versienummer

MT overleg MKB

1

Bijiagen
Geen

MT overleg MKB

Dinsdag 9 juni 2020

Utrecht

Omsclirijving

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig
10 2 e

MedezeggenschapKopie aan

0 1 ACTUALITEITEN

Ol Ol Algemene actualiteiten

Het MT MKB deelt actualiteiten over

buiten verzoek

Fraude signaleringsvoorziening beantwoording van aanvullende vragen voor

bericht aan de Tweede Kamer

buiten verzoek
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Belastingdienst

Naam dienstonderdeel

Toezicht Particulieren

Landelijke Regie Innovatie

Handhavingsregie

Contactpersoon

10 2 e

Opdrachtgever

|10 2e ]

memo Datum

10 6 2020Aanpassen tekst AKI intensief toezicht

BiJIage

Aanieiding
Net als bij de tekst van de uitworpbeweringen bestaat de wens om de term fraude in alle aanwezige
AKI s te veranderen in intensief toezicht In dit memo informeren we het CO MT Particulieren dat deze

actie in gang is gezet en vragen we een besluit omtrent het wijzigen van alle AKI s met de term fraude

in de term intensief toezicht

Gevraagd besluit

Gaat het CO MT Particulieren akkoord met het voorstel om in alle AKI s de term fraude te veranderen in

de term intensief toezicht en daarmee Impuls IH 20 064 uit te breiden tot alle AKI s

Toelichting
Aan het einde van dit memo is een toelichting opgenomen over de termen AKI en uitworpbewering

In onze uitworpbeweringen UWB s en bij het opvoeren van een AKI is de term fraude gebruikt Het

gebruik van de term fraude doet geen recht aan het feit dat de uitworpbeweringen slechts zien op de

mogeiijke aanwezigheid van een fiscaal risico dan wei mogelijk sprake is van fraude Mede in het licht

van de politieke en maatschappeiijke discussie hieromtrent is reeds eerder besloten om deze redactionele

aanpassing uit te laten voeren op de tekst van de uitworpbeweringen De aanpassing van de

uitworpbeweringen heeft intussen begin december 2019 plaatsgevonden

Naast de redactionele aanpassing van de UWB s is echter ook de redactie van de AKI s wenselijk We

verzoeken derhalve om ook hier de term fraude te veranderen in intensief toezicht voor alle actieve

AKI s Deze aanpassing kan door het draaien van een script worden uitgevoerd Hiervoor is reeds een

impuls ingediend impuls IH 20 064 waarin de AKI s die zijn opgevoerd voor de teams met het specifieke

werkpakket Intensief Toezicht worden aangepast Naast deze door deze teams opgevoerde AKI s zijn er

echter ook AKI s opgevoerd door medewerkers die daarin het woord fraude gebruikten

In totaal zijn er 47 032 AKI s opgevoerd waarin de term fraude is opgenomen in de reden van een

actieve AKI Met actieve AKI wordt bedoeld dat de AKI in elk geval ziet op het belastingjaar 2018 Dit

betreft dan niet alleen de AKI uitworp gewenst maar ook de overige AKI s

Sport AKI AantaL I
10 2dg

totaal 47 032
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Het draaien van een script waarbij alle termen worden aangepast of alleen de termen van de actieve

AKI s is niet meer of minder belastend voor het systeem dan alleen het draaien van het script in relatie

tot Impuls IH 20 064 We adviseren dan ook om bij alle AKI s de term fraude te wijzigen in intensief

toezicht en de impuls aan te passen naar alle AKI s met de term fraude

Wat is een uitworpbewering
In de selectiemodule zitten selectieregels die fiscale risico s onderkennen bij aangiften Indien een

aangifte wordt geraakt door een bepaalde selectieregel dan verschijnt in ABS onder het tabblad relevante

risico s een toelichtende tekst waarin het risico is omschreven Een uitworpbewering is dus de

toelichtende tekst die in ABS verschijnt indien een aangifte voor een bepaald risico moet worden

behandeld

Wat is een AKI

AKI is een van de beheertaken van ABS Met AKI ABS Klantinformatie kan een medewerker het

□ssutomstispcrdp VGrwsrkinQsnrocss in ABS in dis 7in bGinvioGdsn 10 2 g

10 2 d
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6 Mondelinge update

a Znzagerecht Update Voorstel handelswijze afdoening FSV verzoeken

b Tijdelijke beveMigde omgeving Requirements en processen tijdelijke voorzienirig
en scenario s

c Interne maatregelen Versterking positie PO BD

d Interne maatregelen Versterking positie FG

e Interne maatregelen Actie controleren en eventueel verwijderen Excels

individuele medewerkers

f Tweede kamer Storyline Tweede Kamer brief

g Interne communicatie Update FSV traject Belastingdienst

7 Stand van zaken Voortgang FSV traject

8 Voorstel agenda stuurgroep 18 juni

9 Rondvraag en sluiting

10 Bijiagen

Agenda

Appendix Ter informatie meegestuurd aan Stuurgroep

I Interne maatregelen
a Overzicht vervolgacties versterken positie PO BD

b Update lijst bestaande interne beheersmaatregelen

n Vervoigstappen Passage TK brief toekomstige signaleringsvoorziening 1
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Bflastlngdienst
m

Actie en besluitenlijst FSV stuurgroep 5 juni
Status

23 01

23 02

De actiepunten en besluitenlijst van 28 mei wordt vastgesteld
Het onderwerp inzagerecht komt 11 juni terug in de stuurgroep be iandsadvocaat is om advies gevraagd IV D VT DF A GO Loopt mondalinge update

in deze stuurgroep
Nader overleg over inzagerecht vindt plaats waarbij gekeken wordt naar de volgende uitgangspunten

Generieke lijn voor FSV

Met een uitzondering voor de inzageverzoeken voor Toeslagen
Geen precedentwerking in geval van een uitzondering

Inzagerecht komt 5 juni terug in de stuurgroep
Visie op fraude De stuurgroep besluit het volgende

De stuurgroep gaat akkoord met het plan van aanpak de drie deeltrajecten de rol van de verantwoordelijke directies

en de planning
De stuurgroep gaat akkoord om de vraag wanneer gebruik van de term fraude wel niet gebruikt kan worden en in

welke gevallen andere terminologie passender is mee te nemen in de doorontwikkelde fraudevisie Met als aanvulling
dat uitgangspunt is compliant non compliant fraude

De stuurgroep is akkoord met het starten van de werkgroep onder voorzitterschap van UHB en VT

De stuurgroep is akkoord met de huidige kaders als startpunt Met daarbij de aanvullingen gedaan onder beslispunt 2

Extern onderzoek KPMG

6a Het eerste concept van de deliverables kan over anderhalve week gedeeld worden met de stuurgroep
De stuurgroep is akkoord met de rapportage structuur

6b Het procesoverzicht wordt aangepast waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe de signalen over burgers en bedrijven
worden gebruikt zowel been als terug
6c de definitie voor risicoselectie moet worden aangepast omdat deze nu te breed geformuleerd is waarmee het alles

omvattend is

Op 11 juni wordt ter informatie een voorstel geagendeerd voor een veegactie voor het opschonen van pc s

Op 11 juni wordt ter informatie met aanpassingen ICS meegestuurd aan de stuurgroep
In de week van 8 juni of uiterlijk begin week van 15 juni voIgt een afspraak in kiein comite met Staatssecretaris t D en

indien beschikbaar ook de Staatssecretaris F B over de story line van de Kamerbrief en fraude aanpak
Vanaf de stuurgroep van 5 juni voIgt elke week een update of alles haalbaar is en wat wel niet goed loopt

Communicatie richting BD organisatie over traject agenderen voor stuurgroep 28 mei 2020

22 01

23 03 UHB en VT

1

2

3

4

23 04 KPMG

Loopt voIgt in stuurgroep
van 18 juniProjectbureau

Projectbureau
Projectbureau

Bijqevoegd in Appendix23 05

23 06 Loopt mondelinge update
In deze Stuurgroep
Zie agendapunt 7Projectbureau

Projectbureau

22 03

Loopt mondelinge update
in deze Stuurgroep

bpgenomen in Plan van

Aanpak fraude visie

21 08

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

signalen voor dienstverlening en toezicht

Een voorstel voor een

alternatief wordt meegenomen

in de fraudeaanpak

UHB ism met eigenaar en

opdrachtgever

20 08

19 06

20 09 De wob stukken worden met een hernieuwde blik bekeken op FSV achtige systemen Wordt opgenomen in

beantwoordinQ TK vragen

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignummer 5
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Bflastlngdienst
m

Ter informatie | Geboekte voortgang 5 9 juni
Onderwerp Beschrijving Agendapunt

Inzageverzoeken Het verzoek voor advies is bij de Landsadvocaat ingediend De reactie wordt niet eerder verwacht dan

woensdag 10 juni

Afhankelijk van de uitkomst wordt gericht op een nieuw voorstel voor de behandeling van inzageverzoeken in

de stuurgroep van 18 juni
Er is wel al begonnen met het inhoudelijk bekijken van de ontvangen inzageverzoeken om de eerste beelden

daarbij te krijgen
Er is nog geen nadere informatie hoe andere overheidsinstanties in vergelijkbare gevallen met

inzageverzoeken omgaan

Communicatie met betrekking tot het overschrijden van de behandelingstermijn wordt nog opgepakt

Goedkeuring voor autorisatie van toegang tot FSV is voorgelegd aan de DG Belastingdienst De verwachting is

dat KPMG eind deze week inzicht kan krijgen in FSV

Hetzelfde geldt voor het verwerkingen register
KPMG heeft op basis van interviews en analyses van de beschikbaar gestelde informatie in kaart gebracht hoe

FSV is gebruikt binnen MKB

KPMG is tot een concept shortlist van FSV achtige gekomen

Op 9 juni heeft een overieg plaatsgevonden van medewerkers van IV D MKB en GO met betrekking tot de

aanpak voor het archiveren van bestanden Een mondeiinge update voIgt in deze stuurgroep uitwerking
wordt toegestuurd aan de Stuurgroep van 18 juni
IV D heeft de lijstvan bestaande beheersmaatregelen aangevuld o b v input Stuurgroep 5 juni
Er is een voorstel ontwikkeld ter versterking positie PO BD IV D Het voorstel voor versterking van de

positle van de FG voIgt op 18 juni

Een afspraak met de bewindspersonen over de storyline van de Kamerbrief en de vragen gesteld in het SO is

in de maak Planning is om de storyline van de Kamerbrief op 18 juni te agenderen in de Stuurgroep

Woensdag 10 juni vindt er een workshop plaats met experts op het gebied van fraudesignalen afhandeling om
business requirements voor de tijdelijke beveiligde omgeving op te stellen op De workshop is voorbereid door

MKB en Keten GKT zal ook deelnemen

Mondeiinge update
agendapunt 6

Extern onderzoek Zie agendapunten 5a en b

Interne

maatregelen
Mondeiinge update
agendapunt 6e

Appendix 1

Mondeiinge update
agendapunt 6c

Mondeiinge update
agendapunt 6f

Mondeiinge update

agendapunt 6b

TK brief

Tijdelijke
beveiligde

omgeving

Nieuwe applicatte Keten GKT heeft een passage voor de TK brief aangeleverd waarin het ontwikkelen van de nieuwe applicatie

procesmatig wordt toegelicht

Zie Appendix 2

7
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Stand per 9 juni 2020

Indiener KPMG
Ter informatie

jienst

Vastlegging en beoordeling

signalen

Verdere verwerking signalen in toezicht

processen
Binnenkomst Signalen Ontvangst verrijking en routering signalen

Externe Signalen

t]ps Kliks digitale

meldpunten

Buiten MKB processen
~ nader in te vullen

FIDO

Informatie

Desk

■beoordelen
GO klant

coordinator Toezicht processen GO

I eld iVIrsdaad Aripnie
i

Toezicht processen P
I
rips en kiiks hiet digiti

PH Facilitaire

H diensten

informatie

ioketten P

I

FIOD
^

opsporingsproces
Toezicht processen Toeslagen

Fornnele signalen vanait

ketenpartners convenant

partners en andere

overheden bijv

Signalen UWV

Signalen Politie

Signalen gemeenten

Signalen SV8

Signalen Inspectles

Signalen SNA

Signalen KvK

Et cetera

4

Reguliere toezicht

processen MKB

Postbus

Toeslagen

■o

kiantbeeM

systeen

■

Fteffihgeri

Controle
i|
S I

♦ Raadplegen

ii2
30

£
a

II
B

I ^nl^and voorstflH
H reguliere teams T

§
DF A ■

S a

Signaler TrackJustisJSiVi
O

verrij en

MKB

Informatie

Loket 11

Ja Nadere

Fiscale

Analyse

Interne Signalen
Competentie

bepalen❖ Beoordeling

waardevol

Signaal relevant

voor MKB

verrijken en

registratie FSV

FSV

Indien C signaal
Signalen heffing en

controle

Signalen expertise

centrum handhaving

Signalen DF A

Signalen veelplegers team

Et cetera

Nee o

O

^^poneren atfft

n ^stleggenj
t

4

Veelplegers
Team♦

Opvragen inhoudelijke signalen FSV reguliere teams hebben zelf geen toegangtot FSV

BeslismomentProces LContactpunt desk ^ Activiteit Actie
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stand per 9 juni 2020

Indiener KPMGBelastlngdtenst
m

Ter informatie | Toelichting proces FSV binnen MKB

Beslis en routeringsmoment

1 De FIOD infodesk voert een eerste beoordeling uit op de binnenkomende

signaler De medewerker van de infodesk beoordeelt of het signaal
a Onvoldoende aanknopingspunten heeft en gooit het weg
b Voldoende aanknopingspunten heeft voor FIOD opsporing of onvoldoende

aanknopingspunten heeft voor FIOD opsporing maar wordt

c Doorgestuurd aan het MKB informatieloket voor verdere analyse binnen een

Belastingdienst context

De Facilitaire diensten scannen ontvangen fysieke documenten met tips en

kliksignalen in en zetten deze door naar de relevante eenheid

2 DF A deelt MKB relevante signalen met het MKB informatieloket Indien het zg
C signalen zijn wordt het signaal doorgezet naar het veelplegersteam

3 Het MKB informatieloket analyseert het signaal en bepaalt of het relevant is voor

MKB In het geval het een signaal is voor een andere directie of dienst zal het deze

doorzetten naar de desbetreffende dienst

Scope van de procesplaat

• Bevat alleen het proces en signalen die relevant zijn voor MKB
• Focus ligt op signalen die mogelijk in FSV kunnen belanden
• Lijst van signalen in de plaat zijn niet limitatief

Binnenkomst signalen
• Signalen komen via verschillende bronnen binnen FIOD InfoDesk

Direct bij het MKB informatieloket van externe bronnen via DF A
• Op verschillende momenten worden er beslissingen gemaakt over

het vender opvolgen van signalen In de procesplaat is dat geillus
treerd met een rood vierkantje met een nummer

Voorportalen aan het MKB informatieloket

FIOD Infodesk
• Tips en Kliks komen digitaal binnen
• Meld Misdaad Anoniem komt via applicatie binnen

Facilitaire diensten
• Fysieke tips en kliks komen binnen post

DF A
• Signalen en outputlijsten worden doorgezet naar het MKB infoioket

MKB Informatieloket direct ontvangen signalen
• Signalen die worden doorgezonden vanuit bovenstaande diensten
• Signalen van convenant en ketenpartners
• Signalen vanuit andere semi overheidsinstellingen
• Overige interne signalen van Belastingdienst diensten

4 Een medewerker van het MKB informatieloket beoordeelt of het signaal
waardevol genoeg is om nader te onderzoeken Dit gebeurt op basis van

professional judgement Indien het signaal niet voldoende waardevol is wordt deze

geregistreerd in FSV en verder wordt er geen opvolging gegeven

5 Indien een signaal wel voldoende waardevol wordt geacht zal een 2® nadere

fiscale beoordeling plaatsvinden door een BFC er Ook deze beoordeling vindt plaats
op basis van professional judgement Hier kan worden besloten om

a Optioneel een aantekening te maken van het signaal in Klantbeeld

b Een behandelvoorstel te schrijven t b v de reguliere MKB teams voor de

reguliere heffing en controleprocessen
c Het signaal zelf binnen de Fraude EOS teams op te pakken en nader te

onderzoeken Eventueel kan het worden ingebracht bij de RIEC

11
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stand per 9 juni 2020

Indiener KPMGBelastlngdienst
m

Ter informatie Proces FSV MKB

Effect gebruik FSV binnen MKB

Het effect van de registratie in FSV binnen MKB op burgers en bedrijven kan

men ais voigt schetsen
• Signaien worden vooraf beoordeeid op verdere opvolging en de mate en

intensiteit van opvoiging

• Opvoiging van signaien kent hoog over drie intensiteitsvormen

1 Deponeren enkei registratie FSV

2 Reguiier toezicht signaal wordt meegenomen in reguiiere toezicht

processen

3 Speciaai toezicht signaal wordt behandeld door EOS Fraudeteams
• Indien optie 2 wordt gekozen kan er optioneel worden geregistreerd in

Klantbeeid Dit gebeurt niet altijd Deze registratie dient ais trigger voor de

reguiiere toezicht processen binnen MKB Het signaal kan nader worden

onderzocht door de inspecteur die met dit dossier bezig is

• Vanuit MKB kunnen slechts een beperkt aantal mensen bij FSV De reguiiere
teams kunnen dit niet Reguiiere teams kunnen alleen vanuit Klantbeeid of

behandelvoorstellen op de hoogte worden gebracht van het bestaan van een

signaal

• Het signaal dient per casus te worden opgevraagd bij college s van het

informatieloket

Voor MKB geldt dat burgers en bedrijven met

een FSV registratie niet systematisch lijken te

worden onderworpen aan verscherpt toezicht

en of aanvullende controles

Er worden geen bottom up systeemselecties uitgevoerd op basis van FSV

signalen Signaien worden alleen top down benaderd

FSV signaien worden niet ais selectiemechanisme gebruikt voor nadere

controles

12
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Concept
Stand 9 juni 2020

Indiener KPMG

Belastlngdienst
m

Ter afstemming | Shortlist FSV achtige Legenda

Als FSV achtige aangemerkt

Niet ais FSV achtige aangemerkt
Applicaties die betrokken kunnen zijn bij subjectieve risicoselectie

1 Risicomodel OB carrouselfraude al bekend

2 Risicomodellen IH winst IH niet winstversie OB negatief en

OB positief

3 Selectiemodules verloopt via IV D

Selectie met behulp van

risicomodellen 8t DF FRI

Voor deze applicaties is geen voeding vanuit

FSV of vergelijkbare signalering vastgesteld

Voor deze applicatie is een duidelijke basis in

beleid of objectieve oorsprong
Gebruik selectiemodules

4 Aanslag Klantinformatiesysteem AKI P

5 IKB KRB klantbeeld en Applicatie Transparante
Klantbehandeling ATK i MKB

6 Toeslagenapplicaties IVT FRS TVS al bekend

7 Operationeel Posten Overleg OPO al bekend en

vergelijkbare Robuuste Tijdelijke Voorzieningen RTV s

8 Q schijf Excel bestanden al bekend

Zeer beperkt bruikbaar FSV signaal voor

risicoselectie op basis van subjectieve
signalen maar nauwelijks vrijheid op

risicoselectieSelectie door middel van

subjectieve interpretatie
FSV signalen

Beheersingsleemte parallelle administraties

die ontstaan door gebrekkige en

functionaliteit vertrouwelijkheid FSV

Verder vooral managementinformatie en

lokale analyse onderzoeksdata

Lijsten risicosignalering van interne oorsprong die in selectiemodules terecht komen

1 Veelplegersteam onderzoeken 25

2 TRAFI generator risicosignalen

3 Systeemfraude IH beconnummers IP adressen

onderzoeken 25

4 Lijst verdachte risicovolle adressen lijst is bekend en

geschoond

Selectie door middel van

lijsten personen
Duidelijke basis in beleid

JL

14
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Belastlngdienst
m

Recapitulerend | Deliverables en Voortgang Extern onderzoek
Stand per 9 juni 2020

Indiener KPMG
Beooqde opleverdatum Cdeenproduct StatusOffertevraag Deelproducten

3 juni Overzicht FSV processen

9 juni Eerste observaties MKB

16 juni Observaties in totaairapportage

Afgerond
Voldoende voortgang
Voldoende voortgang

1 Beschrijving werking en gebruik FSV

Beschrijving effect FSV op behandeiing burgers en

bedrijven
16 juni Beschrijving in totaairapportage Voldoende voortgang

Uitkomsten vaiidatie eisen AVG BIO en Archiefwet 16 juni Beschrijving in totaairapportage Voldoende voortgang

Werking en gebruik
FSV en vergelijkbare
applicaties

Selectiekader FSV achtigen 3 juni Afgerond

9 juni Voldoende voortgangShortlist FSV achtigen

16 juni Beschrijving in totaairapportageWerking en gebruik FSV achtigen Voldoende voortgang

Voldoende voortgang mits

GEB s tijdig beschikbaar
Uitkomsten vaiidatie eisen AVG BIO en Archiefwet 16 juni Beschrijving in totaairapportage7

8 Condities toekomstig gebruik 16 juni Beschrijving in totaairapportage Voldoende voortgang

26 juni Concepttekst aanbeveling benodigde

aanpassingen GEB FSV
Updaten en valideren GEB FSV Voldoende voortgang

B
Verkenning inrichting
informatiestromen

16 juni Beschrijving in totaairapportageSchema informatiestromen risicosignaien Voldoende voortgang

B1Waarborgen
behandeiing signalen

Bestaande waarborgen 16 juni Beschrijving in totaairapportage Voldoende voortgang

FSV

FSV achtigen

Waarborgen

28 mei AfgerondPlanning doorloop extern onderzoek
u

Overig
3 juniB Voorstel rapportage opzet Afgerond ]

15
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Bflastlngdienst
m

Ter informatie 1 Mondelinge toelichting op zeven

onderwerpen

Onderwerp Update door Verwijzing naar

Inzagerecht Update Voorstel handelswijze afdoening
FSV verzoeken

Maarten Jonker IV D

Tijdelijke beveiligde voorziening Requirements en

processen tijdelijke voorziening en scenario s

Zie achterliggende slides met

twee vragen aan Stuurgroep
Jaap Zoon Keten GKT

Interne maatregelen Versterking positie PO BD

Interne maatregelen Versterking positie FG

Maarten Jonker IV D6c

Flan van Gelder pSG

Interne maatregelen Actie controleren en evt

verwijderen Excelsa

Tweede Kamerbrief Storyline
10 2 e

Interne communicatie Update FSV traject BD6g

17
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Bflastlngdienst
m

®Voor discussie | Historische data in tijdelijke
beveiligde omgeving Indiener Jaap Zoon Ketenvoorzitter GKT

Advies nog niet afgestemd met anderen

De focus voor het ontwikkelen van de tiideliike beveiligde omaevina ligt op het borgen van nieuwe signalen De inclusie van al oude

signalen wordt op dit moment niet meegenomen in de ontwikkeling van de beveiiigde omgeving

De beveiligde omgeving wordt ingericht om nieuw binnenkomende risicosignalen te kunnen opslaan Er heerst onduideiijkheid
of toegang tot oude signalen die nu opgeslagen zijn in back up bestanden van FSV ook behoort tot de scope van de opdracht

Vraag aan

Stuurgroep

We vragen de stuurgroep te bevestigen dat we een tijdelijke beveiligde omgeving inrichten waarin nieuw binnengekomen

risicosignalen opgeslagen kunnen worden Wat niet tot de scope behoort is het binnen deze omgeving toegang verschaffen tot

historische risicosignalen door bijv oude signalen te migreren naar deze omgeving

Nb Om binnenkomende risicosignalen goed te kunnen beoordelen is het wel mogelijk dat we een proces moeten inrichten om

toegang te krijgen tot de oude historische signalen in FSV

18
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Bflastlngdienst
m

®Voor discussie | Aangepaste variant van FSV als

tijdelijke beveiligde omgeving Indiener Jaap Zoon Ketenvoorzitter GKT

Advies nog niet afgestemd met anderen

Voorde ontwikkeling van de tijdelijke beveiligde omgeving worden verschillende scenario s ontwikkeld In een van de scenario s wordt FSV

in een aangepaste vorm weer in gebruik genomen Keten GKT wil de politieke gevoeligheid van dit scenario bespreken met de Stuurgroep

Aanleiding

Er worden op dit moment scenario s bedacht voor de beveiiigde omgeving Een van de benoemde scenario s is FSV in

aangepaste vorm Voor dit scenario verder wordt opgewerkt wilien we in de huidige politieke context de vraag steilen of we

deze investering moeten doen

Vraag aan

Stuurgroep

Aangepaste variant FSV Alternatieve beveiligde omgeving

O Alternatieven kennen niet dezelfde politieke en publieke gevoeligheid
als FSV

O FSV bevat alle benodigde functionaliteit om opvolging van

urgente risicosignalen te kunnen faclllteren

O FSV bevat alle historische data die mogelijk benodigd is

bij beoordeling van urgente risicosignalen

O Het gebruik van FSV ligt politiek en publiek gevoelig en

vraagt daarom om zorgvuldige uitleg waarom het

opnieuw wordt gebruikt en hoe risico s zijn weggenomen

O FSV zal moeten worden aangepast naar aanleiding van

bevindingen uit het externe onderzoek De omvang en

benodigde tijdsduur is nog niet bekend Eventuele

tijdswinst is dus nog niet vast te steilen

Voordeien

O BIj het ontwikkelen van een aiternatief voor FSV zullen waarschijnlijk
trade offs gemaakt moeten worden tussen benodigde functionaliteit

en kortere of langere tijdlijnen van opievering

Nadelen

Voorstel aan stuurgroep FSV o b v inschatting
dat aanpassing FSV onwenselijk is 19
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Bflastlngdienst
m

Ter informatie | Overzicht voortgang deeltrajecten
Ingevuld o b v inschatting actiehouders projectbureau

Stand 10 juni 2020

Deeltrajecten Status Toelichting Vragen aan Stuurgroep Zie pg

Visie fraudeaanpak
waarborgen

26

I

Tijdlijnen voor passages Kamerbrief en reactie op

rapport KPMG zijn kort i v nn afhankelijkheid opieveren van de reactie op de totaalrapportage van KPMG

rapport KPMG Voor reactie op rapport wordt meer tijd op 25 juni

uitgetrokken agendering SG van 25 juni

Idem als onderzoek FSV

Het in kaart brengen van business requirements en

processen voor tijdelijke beveiligde omgeving wordt in

een keer meegenomen samen met de voostellen voor

scenario s in de Stuurgroep van 18 juni

Advies Landsadvocaat voIgt op 10 juni notitie komt

terug in de Stuurgroep van 18 juni

Gaat de Stuurgroep akkoord met het opieverenOnderzoek FSV 27 28

Onderzoek FSV achtigen 29

Tijdelijke beveiligde

omgeving

30

Inzagerecht 31

Interne maatregelen 32 33i

■ Voor uitwerken vervoigstappen applicatie is er weinig Is Stuurgroep akkoord Zo nee kan er capaciteit

capadteit want aandacht gaat nu uit naar ontwikkelen vrij gemaakt worden

tijdelijke beveiligde omgeving

Afspraak bewindspersonen storyline TK brief nog in de Kunnen UHB en IV D al uitsluitsel geven welke

maak voIgt in de Stuurgroep van 18 juni Afhankelijk
van instemming Stuurgroep en geschreven input
directies Schrijversteam moet nog geformeerd

^ worden

Vervoigstappen 34

Kamerbrief

medewerkers worden vrijgemaakt om in het

schrijversteam plaats te nemen

2 Alle deelproducten afgerond

^ De opievering van alle deelproducten volgens planning ^ Er is urgent actie nodig of er is een vraag aan de Stuurgroep

Een of meer deelproducten vragen om monitoring van de voortgang
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8 Voorstel agenda voor
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738468_ 10151



Bflastlngdienst
m Stuurgroep van 18 juni is verlengd tot l 5u om de

uitgebreide agenda te besprekenI
1 Opening en mededelingen

2 Vaststelling agenda

3 Actie en besluitenlijst 11 juni

4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 11 juni

5 Extern onderzoek Totaalrapportage^
6 Inzagerecht Notitie handeiswijze afdoening FSV verzoeken

7 FSV achtige Overzicht no regret beheersmaatregelen FSV achtigen

8 TK brief Storyline na afstemnning bewindspersonen

9 Vervoigstappen Voorstel vervoigstappen onderzoek fase 2

10 Tijdelijke beveiligde omgeving Notitie scenario s inrichting tijdelijke
beveiligde omgeving voorstel vervoigstappen inrichting tijdelijke omgeving

11 Stand van zaken Voortgang FSV traject openstaande acties

12 Voorstel agenda stuurgroep 25 juni

13 Rondvraag en sluiting

14 Bijiagen

Agenda wordt komende week verder afgestemd door

projectteam met verschiilende directies

Voorstel I

Agenda
stuurgroep
donderdag 18

juni Appendix Wordt ter informatie meegestuurd aan Stuurgroep
I Interne maatregelen Voorstel advies aanpak planning vervoigstappen

schoningsactie Excels individuele medewerkers Overzicht vervolgacties
passages TK brief versterken positie FG en Concept addendum organisatie
formatie rapport tbv versterken positie FG

II Inzagerecht [optioneel] Plan procesinrichting dossierinzage

III Passages TK brief Visie fraudeaanpak FSV FSV achtige Inrichting
tijdelijke beveiligde omgeving Inzagerecht Interne maatregelen Additionele

awareness schonings archiveringsacties Interne maatregelen
schoningsactie Excels individuele medewerkers Onderzoek fase 2

1 Totaalrapportage bevat Overzicht bestaande

waarborgen FSV en FSV achtige werking en gebruik
overige directies Beschrijving effect FSV op behandeling
burgers en bedrijven Uitkomsten validatie Eisen AVG

BIO en Archiefwet Condities toekomstig gebruik FSV

Informatieschema risicosignalen werking FSV achtigen
Uitkomsten validatie Eisen AVG BIO en Archiefwet
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10 Rondvraag en sluiting

738468_ 10151



Belasdngdtenst
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11 Bijiagen
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