
Voortgangsrapport FSV bij MKB

Datum 20 mei 2020

1 Algemeen
Reacties op 1® concept PvA zijn verwerkt in nieuw concept dat na stuurgroep {ivm scope

afgerond moet kunnen worden {ik wil deze vrijdag afronden en definitief maken

Planning in lijn met 2
^

kamerbrief blijkt een knelpunt te worden 15 juni moet namelijkalle

info reeds verzameld zijn Dit strookt niet met de planning vooreen goede inventarisatie van

de deelvragen 1C en 1Gb {die uitkomt op begin juli Met 10 2 e gebrainstormd over

alternatieven Wordt ook in stuurgroep vrijdag besproken

Concept format vragenlijst gereed en rondgestuurd binnen projectteam

Input geleverd tbv scope discussie Wordt afgetikt In stuurgroep

Wekelijks projectteam bijeenkomst inmiddels gepland elke maandagmiddag

Alle contactpersonen bij de directies zijn bekend en worden in PvA opgenomen als bijiage

Annotaties tbv stuurgroep

Stuurgroep stukken nog niet gezien Maar zowel planning als scope zullen ongetwijfeld besproken

worden

Scope discussie bekend

Planningsvoorstel Vasthouden aan bestaande planning waardoor pas na de zomer volledige

invulling mogelijk is Maar wel invoegen extra onderdeel Verkorte vragenlijsten laten

beantwoorden door 1 of 2 specialisten vanuit elke directie uitgaande van de informatiedie

zij reeds hebben vanuit eerdere inventarisaties Deze vragen heel specifiek rlchten op de

direct gewenste input Met daarbij de kanttekening dat een volledige 100 beantwoording

op dit moment niet haalbaar is

2 Inventarisatie binnen MKB

Voor elk van de deelvragen is een onderdeel van de Bd verantwoordelijk Verwacht mag worden

dat de desbetreffende onderdelen zullen komen met format planning etc Vooralsnog niets

gezien hierover

Nr Vraag Status Wie

10 2 e0 Beantwoording vragen TW Gereed

Input ligt er al jl0 2 e|
10 2 6

Hoe werkt aanpak Fraude1 A 10 2 6

Hoe werkte het FSV systeem Gereed1 B

welke problemen zijn er met het FSV

systeem

Start gemaakt Wij alien1C

Zijn er andere vergelijkbare systemen Extern bureau1 D

1 E Hoe is de AVG beoordeling van de

andere systemen

Nodige condities om vergelijkbaar

systeem weer in te zetten en voor

overige systemen

1 F IV en D

Wat doen we tussentijds met de

{fraude signalen

IG Vragen in concept Wij

Inzage recht burgers en bedrijven in FSV1 H

1 I Benodigde extern toezicht

1
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Extra Onderzoek naar nationaliteit in query s

etc

3 Coordinatie vraag 1C en 1Gb voor hele Bd

Concept format gereed en ter bespreking voorgelegd aan projectgroep

Planning moet worden aangepast ivm tijdige input T Kamerbrief Voorstel in lijn met

discussiepunt hierboven toevoegen gerichte vragen naar 1 of 2 specialisten per directie met

hard tijdpad 26 mei uitzetten vragenlijsten 3 juni input en extra videocall voor toelichting 4

10 juni samenvatten etc 15 juni indienen

4 Risicoanalyse
Status van de risico s

BeheersingRisico status

Afstemming rond

beantwoording vragen

tussen projectleider van die

vraag en MKB

Bd directie verantwoordelijk voor coordinatie

bepaalt het format en compleetheid MKB

bepaald wie kan invullen

Geen issues

Onvoldoende medewerking

van de specialisten bij de

diverse directies b v door

tijdgebrek etc

Opschalen richting directeuren zodat meer

prioriteit kan worden gegeven

Kan knelpunt

worden

Afstemming rond

beantwoording vragen

tussen projectleider van die

vraag en MKB

Bd directie verantwoordelijk voor coordinatie

bepaalt het format en compleetheid MKB

bepaald wie kan invullen

Nog geen vragen

gezien vanuit de

andere directies

Relatief weinig specialisten

beschikbaar voor

ondersteuning bij dit

project

Collega’s bijschakelen en prioriteitstelling

vanuit de directeuren indien noodzakelijk

Er komen

signalen binnen

hierover

Covid 19 Veel bellen en Webexen Vooralsnog geen

issue

1Onduidelijkheid t a v de

inbrengvan de FG en IV D

De in beeld gebrachte processtappen

GEB worden door MKB aan IV D ter

goedkeuring ingediend
Als IV D geen tijd heeft voor advisering

ihkv GEB s mogelijk extern inhuren van

een medewerker die zeer behept is

met het maken van GEB s First time

right Je hebt continu backup nodig

zodat we uniform vergelijkbare GEB s

maken die van de juiste kwaliteit

voldoen

De FG dient commitment te geven om

zijn inbrengte leveren indien die

benodigd is

Vooralsnog geen

issue

2IV D is van de advisering

en geeft veelal aan dat ze

geen capaciteit kunnen

leveren

3
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Bflastlngdienst
m

Actie en besluitenlijst FSV stuurgroep 14 mei
rr

Stas T D neemt ook namens Stas F B deal 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
De lijst met deelnemers van de stuurgroep wordt compleet gemaakt met DF A MKB DGFZ HDFEZ Waarbij bet

uitgangspunt is dat de verantwoordelijke directeuren voor deeltrajecten of resultaten plaatsnemen in SG

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

De stuurgroep vindt eenmalig plaats op vrijdag 22 mei ochtend ivm Hemelvaart

Met de afzonderlijke directeuren worden de tijdplan planning en afspraken afgestemd mn planning TK brief

Projectteam Aangevuld
zie Appendix

20 01

Projectteam Aangevuld

zi^Appendix
Aangevuld
zie Appendix
Isinge^lan^
Loopt nog

zie agenda

ELintJa b c_
Zie agenda

punt 4a

20 02

20 03 Projectteam

20 04

20 05

Projectteam
Projectteam

De scope van het traject met name optie 2 wordt nader gespecificeerd waarbij gekeken wordt naar de

congruentie tussen het doel en de offerte van de inhuur voor het externe onderzoek

Dit komt terug in de stuurgroep van 22 mei

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

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

fraude signalen voor dienstverlening en toezicht

De wob stukken worden met een hernieuwde blik bekeken op FSV achtige systemen

IV D DF A MKB GO20 06

Aangevuld

_ zi^PW^
Komt later

temg_i lSG_
Komt later

^mg_in_^_
Zie agenda

^ punt 5

Akkoord

20 07

UHB ism betrokken

primair proces directies

UHB ism met eigenaar
en opdrachtgever
IV D UHB

20 08

19 06

20 09

De stand van zaken inhuur voor het externe onderzoek komt terug in de stuurgroep van 22 mei20 10

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

Het Ketenplan Gegevens zal in een parallel traject aan dit FSV traject worden uitgewerkt en besproken20 12

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignummer 5
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Bflastlngdienst
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Ter informatie | Geboekte voortgang 15 19 mei

Onderwerp Beschrijving Agendapunt

Offerteaanvraag
extern advies

Offertes zijn op vrijdag 15 mei ontvangen en zijn op maandag 18 en dinsdag
19 mei beoordeeld

6 Update gunning uitvraag
externe ondersteuning

5a Aanscherping scope FSV

traject

Scope van het traject Directeuren IV D GO MKB en DF A hebben een voorstel voor het vaststellen

van de scope uitgewerkt Dit voorstel ligt voor discussie en goedkeuring nu

voor bij de Stuurgroep

Directeuren IV D VT en FJZ hebben procesafspraken gemaakt over

Inzagerecht Directeur IV D blijft aangewezen als primair verantwoordelijke
voor dit deeltraject VT heeft adviesnota in voorbereiding over afhandeling

inzageverzoeken Deze wordt ambtelijk afgestemd Streven is agendering in

Stuurgroep van donderdag 28 mei

UHB heeft een planning gemaakt voor de totstandkoming van de Kamerbrief

en een kapstok gemaakt voor deze brief Deze iigt voor ter discussie in de

Stuurgroep

De afgeiopen week hebben de primair verantwoordelijken voor een aantal

deeltrajecten en het projectbureau samen gewerkt aan het opsteilen van de

planningen voor de deeltrajecten Deze planningen siuiten nog niet voldoende

aan op de planning van de Kamerbrief en deze zijn nog niet volledig De

planningen worden de komende week verder aangescherpt en uitgebreid

Inzagerecht 7 Update procesafspraken
inzagerecht mondeling

Kamerbrief 8b Planning van de brief 8c

Kapstok van de brief

Integrale planning 8a Fasering

7
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Bflastlngdienst
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Beslispunt A Scope FSV traject 1 2

Aanleiding In de stuurgroep FSV van 14 mei is geconcludeerd dat nadere specificering van de scope van het FSV tra1ect wenselijk is Onderstaand

voorstel is tot stand gekomen in overleg tussen Maarten Jonker IV D Jaap Zoon GO

DF A

MKB en Hans Timmermans10 2 e

Voorstei Welke applicaties lijstjes beschouwen we mogelijk allemaal als FSV achtig
• Als vertrekpunt voor het in beeld brengen van FSV achtige applicaties en lijstjes nemen we

• De 900 centraal beheerde applicaties de lokaal ontwikkelde applicaties LOA s

• Verwerkingenregister waarin is opgenomen voor welke verwerkingen lijsten met signalen voor dienstverlening en toezicht

worden gebruikt die persoonsgegevens bevatten
• Om in kaart te brengen welke applicaties lijstjes als FSV achtig beschouwd beoordelen we deze applicaties en lijstjes aan de hand

van criteria op vergelijkbaarheid met FSV
■ Wordt de applicatie gebruikt in toezicht en handhavingsprocessen
• Worden de gegevens in de applicatie lijst in het proces gebruikt voor het bepalen van het niveau of de intensiteit van het

toezicht
• Worden aan de applicatie lijst data toegevoegd die anders zijn dan de data die normaal gebruikt worden in het subjectgerichte

toezicht Dit zijn bijvoorbeeld specifieke categorieen persoonsgegevens zoals sanctie gerelateerde informatie of risico

indicerende kwalificaties zoals deze in FSV zijn opgeslagen
FSV

We maken op voorhand geen onderscheid of deze applicaties interne of externe signalen bevatten Beide zijn binnen scope

We beoordelen in eerste instantie de 900 centraal beheerde applicaties en LOA s We sluiten op voorhand overige Excel lijsten die

worden gebruikt en een vergelijkbaarheid tonen met FSV niet uit Dit betreft Excel lijsten die een lijst vormen van gegevens van

twee of meer subjecten Excel lijsten die zijn gemaakt voor een subject vallen buiten de scope

Bij het opstellen van de criteria zoeken we ook de aansluiting bij de criteria die de AP hanteert voor zwarte lijsten

Bij het beoordelen of er nog andere FSV achtigen bestaan worden alle primaire dienstonderdelen in beeld genomen dus ook

Douane FIOD en Toeslagen

Nb Binnen de Belastingdienst worden volgend uit de handhavingsstrategie doorlopend risico inschattingen gemaakt en vindt er selectie

en classificatie plaats omdat de Belastingdienst niet alle aangiften of alle bedrijven kan beoordelen Deze systematiek en het moeten

we goed uitleggen in de Kamerbrief

9
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Beslispunt A Scope FSV traject 2 2

Voorstel Hoe diep willen we gaan in het beoordelen van het gebruik van de applicaties lijstjes
• Bij de beoordeling maken we een onderscheid tussen

• De verwerking waarin de lijst tot stand konnt het proces van opvoeren bewerken en afvoeren

• De verwerkingen waarin de lijst vervolgens worden gebruikt
Beide verwerkingen zijn binnen scope

• Bij de beoordeling van de applicaties en lijstjes kijken we naar hoe de data is gebruikt in verwerkingen of deze data is gebruikt in

een vervoigproces waarin het niveau of de intensiteit van toezicht deels afhankelijk was van deze data en wat het effect daarvan

was op burgers en bedrijven
• In algemene zin is het mogelijk om vast te stellen hoe de applicaties en lijstjes zijn gebruikt in de toezichtprocessen en welke impact

dit heeft gehad op burgers en bedrijven Het is niet mogelijk om het effect voor iedere individuele burger of bedrijf vast te stellen

omdat dit individuele afwegingen betreft waarin vaak meer informatie is meegewogen

Kijken we alleen naar huidige processen en applicaties of gaan we ook terug in de tijd En zo ja tot hoever
• We kijken naar de effecten op burgers en bedrijven van FSV en de FSV achtigen die in 2019 en 2020 in gebruik waren

• Indien de wens bestaat om verder terug te gaan in de tijd ontstaat het risico dat er geen volledig beeld meer is van het destijds
vigerende landschap van applicaties Daardoor is ook niet goed te achterhalen wat het effect daarvan was op burgers en bedrijven
Bovendien zorgt verder teruggaan in de tijd voor een aanzienlijk grotere scope wat ervoor zorgt dat het minder haalbaar is om voor

de zomer alles in beeld te krijgen
• Lijst van applicaties en het verwerkingenregister uit 2019 en 2020 is het uitgangspunt Dat wil echter niet zeggen dat de effecten

daarmee beperkt zijn tot deze jaren en in het onderzoek naar het effect op burgers en bedrijven onderzoeken we wel of we kunnen

vaststellen vanaf wanneer dit effect kan zijn opgetreden

Is de stuurgroep akkoord met de afbakening van de scope in breedte diepte en in tijd zoals hierboven en op de vorige

pagina voorgesteld
Gevraagd
besluit van

de

Stuurgroep
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6 Update gunning uitvraag
externe ondersteuning
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7 Update primaire
verantwoordelijke inzagerecht
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Bflastlngdienst
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Vr r discussie Fasering o b v top down

inschatting van inhoud Kamerbrief
Aanleiding In de Stuurgroep van 14 mei is geconcludeerd dat het er nog geen volledige duidelijkheid bestaat over welke deelproducten en

deeltrajecten afgerond moeten zijn voor de Kamerbrief Deze discussie is voordeze stuurgroep geagendeerd

Vraag aan

Stuurgroep

Kunnen we tot een fasering komen van de verschillende deeltrajecten o b v een inschatting waar we in detail op in willen

gaan in de Kamerbrief en wat op hoofdlijnen beschreven kan worden

Toelichting 1 Er zijn een aantal vragen die we in detail willen beantwoorden in de brief en waarvan de inhoud voor brief af moet zijn
Hoe is FSV gebruikt en wat is de impact geweest op burgers en bedrijven

• Dit betreft de deeltrajecten IB Werking FSV^ 1C Problemen FSV^

Hoe zijn FSV achtigen gebruikt en wat is de impact daarvan geweest op burgers en bedrijven
• Dit betreft de deeltrajecten ID Vergelijkbare systemen^

Welke maatregelen hebben we nu getroffen om deze negatieve impact te voorkomen
• Dit betreft het deeltraject 1C Huidige werkwijze signalen zander FSV en 2B Overige Maatregelen^

Aan welke randvoorwaarden moeten systemen voor registratie van signalen voldoen
• Dit betreft het deeltraject IF Condities systemen fraude^

Hoe geven we burgers en bedrijven inzage in de wijze waarop hun gegevens zijn gebruikt
• Dit betreft het deeltraject IH Inzagerecht betrokkenen

1 Er zijn een aantal onderwerpen waar we op hoofdlijnen op in kunnen gaan in de brief en die we na de Kamerbrief in

meer detail kunnen uitwerken

Wat is de nieuwe visie op fraude aanpak
• Dit betreft de deeltrajecten lA Visie Fraudeaanpak Nb Dit betreft dus niet de beschrijving van de huidige aanpak

Welke eisen stellen we aan het ontwerp van een mogelijk toekomstige signaleringsvoorziening
• Dit betreft het deeltraject 3 Toekomstige signaleringsvoorziening

3 Er is een onderwerp dat in een ander traject en Kamerbrief zal worden geadresseerd
Het onderzoek naar de mogelijkheid voor extern toezicht

• Dit betreft het deeltraject II Extern Toezicht Dit traject is onder regie van BOA Streven is behandeling in MR van 14

augustus verzending brief aan TK in laatste week van zomerreces

141 Voor het opieveren van de resultaten ligt verantwoordelijkheid deels bij externe onderzoeker
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^
0p dit moment sluiten de planningen van

de deeltrajecten nog niet aan op de

planning van de Kamerbrief

Zie achterliggende slide

Bflastlngdienst
m

Het projectbureau o I v ltSBu

gaat samen met de trekkers

van de deeltrajecten bekijken hoe deze

planningen passend gemaakt kunnen

worden

Voor discussie I Planning van de TK brief

Aanleiding Politiek is de wens uitgesproken om de Kamerbrief goed te laten keuren in de vooriaatste Ministerraad voor het zomerreces d w z de

MR van 3 juli met aanleverdatum van 26 juni Het concept rapport van de externe onderzoeker wordt verwacht op maandag 15 juni
Op basis van deze gegeven mijipaien is door UHB een pianning gemaakt van de afstemming van de Kamerbrief inclusief benodigde
voorwaarden voor het behaien van de pianning en mogeiijke aiternatieven Nb In deze pianning wordt ai afgeweken van het reguliere

proces inci ambteiijke voorlandschap en termijnen omdat anders de brief op 1 juni al naar de CFEZIL verzonden moet worden V

Voorstel

voor

discussie

Planning voorbereiding en afstemming van de Kamerbrief

Maandag 15 juni Concept extern onderzoek tekstbiokken afkomstig uit deeitrajecten gereed inci akkoord Stuurgroep

Dinsdag 16 juni UHB schrijft Kamerbrief

Woensdag 17 juni Einde dag eerste versie voor afstemming gecircuieerd naar Beiastingdienst en Kerndepartement

Donderdag 18 juni Voor 12 00 uur reactie op eerste versie

Vrijdag 19 juni Tweede versie voor weekendtassen naar Stassen Beiastingdienst Kerndepartement en opdrachtgevers o a SZW

Maandag 22 juni Mogeiijkheid voor bespreking tweede versie in Stuurgroep inrichten

Dinsdag 23 juni Verwerken aanpassingen en einde van de dag derde versie interdepartementaal verspreiden en naar Stassen

Woensdag 24 juni Verwerken aanpassingen en einde van de dag finaie versie naar Stassen

Donderdag 25 juni Akkoord op versie door Stassen Beiastingdienst Kerndepartement en Interdepartementaai

Vrijdag 26 juni Aanieveren stukken naar Ministerraad

Vrijdag 3 juii Behandeiing Ministerraad

Voorwaarden voor het behaien van de planning
1 Op 15 juni dient er vanaf de stuurgroep overeenstemming te zijn over de inhoud van de verschiiiende deelonderdelen uit de brief

2 Op 15 juni dient het externe onderzoek gereed te zijn
3 Voor interdepartementale traject siaan we voorportaien en onderraden MR over AZ moet hiermee instemmen

4 Geiijktijdige afstemming Beiastingdienst en Kerndepartement Twistpunten moeten in stuurgroep besiecht worden

5 Van iedereen wordt gevraagd om akkoord te gaan met weinig lees en reactietijd
6 Alle schakels moeten kloppen anders raken we uit de planning

1 Wil de stuurgroep afkoersen op deze planning met inbegrip van de voorwaarden waar aan voldaan moet worden m n

de voorwaarde dat alle inhoud afkomstig uit de deeltrajecten en het externe onderzoek op 15 juni klaar moet zijn en

mogeiijke risico s Welke mogelijkheden ziet de stuurgroep voor tijdwinst in de planning
2 Of ziet de stuurgroep de noodzaak om aiternatieven te overwegen zoals het overwegen van de laatste MR 10 juli}

Vraag aan

stuurgroep

15
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Planning I Planningen van aantal deeltrajecten nu inzichtelijk vervolg
stappen nodig voor afstemming traject Kamerbrief

Voorstel gezamenlijke vervolgstappenWaar we nu staan

^ We streven er naar om de integrals planning dinsdag 26 mei af

te ronden zodat deze besproken kan worden in de stuurgroep
van donderdag 28 mei

Van verschillende deeltrajecten zijn
planningen inzichtelijk

lA Fraudeaanpak rol directies

1C Problemen met FSV

1Gb Huidige werkwijze signalen

Hiervoor moeten tijdlijnen nog afgestemd worden met

traject Kamerbrief die vandaag voorligt in de STuurgroep

1

^ Dat betekent voor trajecten lA 1C en IG

Dat de actiehouders hun planningen updaten naar de

tijdlijnen voor de Kamerbrief

Dat actiehouders inventariseren en inzichtelijk maken
voor welke onderdelen die tijdlijnen echt niet haalbaar zijn

Daarbij indien gewenst hulp vragen van het

Projectbureau waarbij afspraken voor eventuele

ondersteuning gemaakt moeten worden voor maandag 25O Een aantal planningen van deeltrajecten
ontbreken nog

Dit betreft in de pianningen van het externe onderzoek

omdat de gunning nog niet is afgerond
1C Problemen met FSV

ID Vergelijkbare systemen
IF Condities inzet systemen

mei

Q Dat betekent voor de deeitrajecten waar nog geen planning
voor is dat

De actiehouders daar de planning voor moeten maken

Actiehouders deze aanleveren bij het projectbureau
Daarbij indien gewenst hulp vragen van het

Projectbureau waarbij afspraken voor eventuele

ondersteuning gemaakt moeten worden voor maandag 25
En daarnaast de planningen van een aantal deeltrajecten
IGa Bevei igde omgeving
IH Inzagerecht mei

16
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Voor discussie ii Kapstok van de TK brief 1 2

Aanleiding UHB heeft een eerste outline gemaakt van de TK brief inciusief een inschatting aan weike onderdelen een bijdrage gevraagd gaat
worden voor onderdeien uit de brief

Wat is de input van de Stuurgroep op de outline van de TK brief

Zijn de logische directies opgenomen bij de verschillende onderdelen in de brief

Vraag aan

stuurgroep

Voorstel

voor

discussie

Inleiding inciusief belangrijkste boodschap en conclusies

Waar gaat het over UHB en IVenD met input primaire directies

Toezicht en handhaving Risico s fouten fraude en externe overheidssamenwerking
• Dit betreft het deeltraject lA Fraudeaanpak BD

Rol van signalen en appiicaties ais FSV
• Dit betreft de deeltrajecten lA Fraudeaanpak BD

Follow up brief 28 april
Extern onderzoek beiangrijkste conciusies en aanbeveiingen IVenD UHB en VT

• Dit betreft de deeltrajecten IB Werking FSV 1C Problemen FSV ID Vergelijkbare systemen IF Condities inzet systemen
fraude en 2A Extern onderzoek

FSV IVenD

• Precieze werking en gebruik FSV
• Vergeiijkbare appiicaties
• Condities weer ingezet
• Dit betreft de deeltrajecten IB Werking FSV 1C Problemen FSV ID Vergelijkbare systemen en IF Condities inzet systemen

fraude

Informatiestromen UHB en VT

• Dit betreft het deeltraject 2B Interne maatregelen

Waarborgen fraudesignaien UHB en VT

• Dit betreft het deeltraject 2B Interne maatregelen

17
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Voor discussie | Kapstok van de TK brief 2 2

Voorstel

voor

discussie

Follow up brief 28 april
Verbinding verbanden voorgaande onderzoeksdelen UHB en VT

• Dit betreft het deeltraject 2B Interne maatregelen

Werkwijze signalen zonder FSV MKB GO en IVenD
• Dit betreft het dedtraject 1C Huidige werkwijze signale

Stand van zaken inzagerecht VT IVenD MKB en P

• Dit betreft het deeltraject IH Rechten betrokkenen

Stand van zaken versterking positie PO BD en FG IVenD

• Dit betreft het deeltraject 28 Interne maatregelen
Evt onderzoek AP IVenD

• Dit betreft het deeltraject IC Problemen FSV

Verv

Hoe verder

Gebruik appiicaties en aanzetten systemen IVenD GO en MKB

• Maatregelen n a v extern onderzoek t a v FSV en e v t andere appiicaties
• Implementeren maatregelen komende uit eigen Gebs
• Dit betreft de cJeeltraJecten 1C Problemen FSV en IF Condities Inzet systemen frauds

Fraudeaanpak UHB VT en primaire directies
• Maatregelen n a v externe onderzoek t a v informatiestromen en waarborgen
• Toekomstvisie t a v Fraudevisie aanpak
• Dit betreft de deeltrajecten lA Fraudeaanpak BD en IF Condities inzet systemen fraude

Maatregelen ter versterking van interne processen BD t a v AVG IVenD
• Dit betreft het deeltraject 2B Interne maatregelen

Bijiagen

Beantwoording Kamervragen UHBen IVenD

• Dit betreft het deeltraject 0 Vervolg algemeen richting TK

Extern onderzoek

18
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9 Agenda voor stuurgroep
volgende week
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Agenda wordt komende week verder afgestemd door

projectgroep met verschillende directies

Ter besluitvorming

Ointegrale planning inclusief onderiinge afhankelijkheden

Qlnzagerecht voorstel afdoening inzageverzoeken

©Uitgewerkte lange termijn agenda met onderwerpen

©Plan van aanpak bespreken externe partij

Voorstel

Agenda
stuurgroep
donderdag 28 Ter informatie

© Indien mogelijk Overzicht huidige fraude aanpak BD

© Indien mogelijk Eerste inventarisatie in welke verwerkingen FSV is

gebruikt

© Indien mogelijk Eerste overzicht FSV achtige

mei

20
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0 Rondvraag en sluiting
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Welke afspraken makeri we met elkaar voor een

effectieve Stuurgroep

Voorbereiding van

Stuurgroep

• Voorafgaand aan de Stuurgroep worden de vergaderstukken gedistribueerd op woensdag
voor 15 00 cf werkwijze bij Strategisch Crisis Team Toeslagen

• Deze vergaderstukken worden samengesteld door het Projectteam en aangeleverd door de

verschillende directeuren die verantwoordelijk zijn voor deeitrajecten
De vergaderstukken kunnen ter informatie of ter besluitvorming dienen waarbij in het laatste

gevai in de vergaderstukken helder is aangegeven welke keuze van de Stuurgroep wordt

verlangd en welke opties er zijn

De Stuurgroep wordt voorgezeten door de interim DG Beiastingdienst
Daarnaast zijn aile directeuren die verantwoordeiijk zijn voor een deeltraject uitgenodigd voor

de Stuurgroep
Van aile deelnemers wordt gevraagd om tijd in de agenda te maken voor deelname en indien

dit niet mogelijk is zich te laten vervangen door zijn of haar plaatsvervanger zodat aile

betrokken directies op directeur of plaatsvervanger niveau vertegenwoordigd zijn

De Stuurgroep komt in beginsei een keer per week op een vast moment samen in ieder gevai
tot aan de opievering van Kamerbrief in de zomer

Het projectteam zorgt na afioop van de Stuurgroep voor een terugkoppeiing in de vorm van

een actie en besluitenlijst naar de rest van de organisatie
• De benodigde vervolgacties worden bijgehouden in een actieoverzicht

Deelname

Frequentie

Terugkoppeiing

23
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Update I Rollen en verantwoordelijkheden
Rollsn Wie

ft ^ «

Ministerraad

Stassen

MR stelt Kamerbrief FSV vast

Hans Vijibrief Stas F B en Alexandra van Huffelen

Stas T D

Staatssecretarissen worden periodiek geinformeerd door

Stuurgroep

Stuurgroep is verantwoordelijk voor

1 Nemen van beslissingen op door directeuren en projectteam
ingebrachte punten

2 Vaststellen van de bespreekpunten die moeten worden voorgelegd
aan beide bewindslieden

Alexandra van Huffelen Stas T D Jose Lazeroms DGBD

UHB Maarten Jonker

ivenD Jaap zoon Keten gktj joris Wouters BOA

Han van Gelder PSG Liane Vlaskamp P Hans van der

Vlist FIOD Harry Roodbeen DGFZ Niels Oh^ink
fHDFEZJ Hans Timmermans DF A

Toeslagen [

Stuurgroep
voorzitter 10 2 e

■Stas T D neemt plaats
in Stuurgroep om te

zorgen voor korte lijnen
en proces te versnellen

VT

m rn^

J MKB CAP ffo 2 e 1

Douane

10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e

Directeuren zijn verantwoordelijk voor

1 Het opieveren van aan hun toebedeelde deelresultaten als vermeld in

het PvA incL de eventueel benodigde afstemming met het

departement
2 Signaleren en bespreken van knelpunten in de Stuurgroep BD

3 Signaleren en bespreken onvoorziene samenhangen met andere

deeltrajecten

Projectbureau is verantwoordelijk voor

1 Bewaken van de voortgang en het doen van voorstellen voor de

bijsturing
2 Bewaken van de onvoorziene samenhang in de onderscheiden acties

3 Organiseren en voorbereiden van de BD stuurgroep
4 Organiseren en voorbereiden van de periodieke updates met

bewindslieden

5 Assemblage van de deeltrajecten tot een brief aan de TK

IV D MKB UHB GO P Toeslagen FIOD CAP DFenA

FJZ en VT
Directeuren

projectleiderProject
bureau 10 2 e

10 2 e

24
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Wekelijkse cyclus voor voorbereiding
Voorstel is in lijn met werkwijze

Strategische Crisis Team Toesiagen

Dinsdag Donderdag VrijdagB^^aarndafe Woensdag

StuurgroepStuurgroep

Directeuren Vccc 15 00^

Aanieveren stukken

voor stuurgroep op

donderdag

V ii oo Geven

feedback op

conceptstukken

Stuurgroep

Verwerken feedback

op conceptstukken
Project
bureau

Uitsturen conceptstuk
stuurgroep donderdag
aan betrokken

directies voor

afstemming van de

stuurgroep
documenten

Voor

te

Uitsturen actie en

besiuitenlijst en

agenda nav SCT

overleg

lEang

Start e

mailprocedure voor

parafering stukken

per e mail

Verantwoordeiijkheid per

deeionderwerp ligt bij persoon

genoemd in PvA Projectgroep
werkt ondersteunend maar neemt

het werk niet over

Bureau DG

Toesiagen
Uitsturen definitieve

stukken voor SCT

overleg voor

donderdag

25
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Per deeltraject zijn we overeengekomen wie als

primair verantwoordelijke fungeert
delijke

■ Primair verafitwoafdeiiikaijM

0 Vervolg algemeen richting TK Vervolgbrief FSV Michiel van den Hauten UHB

Michiel van den Hauten UHB

Michiel van den Hauten UHB

Michiel van den Hauten UHB

Externe partij

Externe oartM

Beantwoording Kamervragen

Informerken kamer over extern onderzoek

Fraudeaanpak en overzicht directies

In kaart brengen feitelijk gebruik FSV

Hoe werd FSV gebruikt

Uitvoeren GEBs t a v processen waar FSV wordt

Overzicht te innplementeren maatregelen

Innplementeren van maatregelen komend uit de GEBs dan wel uit

aanbevellngen extern rapport

Onderzoek AP t a v FSV

verantwoordelijk voor het

opleveren van de deelresultaten

per deeltraject en coordineert

dit met de overige betrokkenen

lA Fraudeaanpak

i b Werking FSv”’
ic ’’ProbTemen’FSV

MKB

MKB

Willy Rovers Koos Veefkind

’

iV

10 2 e

Maarten Jonker IVenD

Externe partij

Externe partij

Jaap Zoon GO Ketenvoorzitter GKT

F MKB

Maarten Jonker IVenD

Maarten Jonker IVenD

Joris Wouters BOA

Maarten Jonker IVenD

Han van Gelder pSG

Maarten Jonker IVenD

Externe partij
Externe partij
Externe partij
Jaap Zoon GO Ketenvoorzitter GKT

ID Vergelijkbare systemen

IF Condities inzet systemen

IG Huidige werkwijze zonder FSV Inrichten Kluis

Aan welke randvoorwaarden moeten systemen voldoen

Beschrijving van processen die direct handelen vereisen

Beschrijven en valideren van proces van inzagerecht

Concreet invulling geven aan inzageverzoeken

Onderzoek mogelijkheden extern toezicht

Extern advies inwinnen

Versterken positie FG

Versterken positie PO BD

Ondezoek informatiestromen en fraudemeldpunten
Onderzoek waarborgen fraudesignalen

Verbinden uitkomsten onderzoek met bestaande onderzoeken

3 Benodigde aanpassingen voor Opstellen eisen aan aangepaste applicatie
toekomstige voorziening

10 2 6

IH Inzagerecht

II Extern toezicht

2A Extern onderzoek

2B Interne maatregelen

26
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1 Fasering traject in twee fasen Slide 2 en 3

2 Afbakening van de scope Slide 4 en 5

Inhoudsopgave
3 Onderzoeksvragen offerteaanvraag Slide 6

Planning connnnunicatie nnet Tweede Kanner Slide 74
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FSV traje ■jK mes

Fase 1 Impactanalyse FSV en nemen van maatregelen

Doel 1 Terugkijkend Inzage geven in hoe FSV werd gebruikt welke

impact dit heeft kunnen hebben op burgers en bedrijven en hoe we

invulling geven aan inzageverzoeken en tijdelijke beveiligde voorziening
2 Huidige situatie Inzage geven of vergelijkbare problemen zich

voordoen bij FSV achtigen en welke beheersmaatregelen we per direct

treffen en 3 Vooruitblikken op vervolgacties

Inzicht geven in hoe FSV is gebruikt wat impact op burgers en bedrijven heeft

kunnen zijn en welke beheersmaatregelen we treffen

A Terugkijkend Hoe is FSV gebruikt welke problemen constateren we en

welke impact heeft FSV op burgers en bedrijven kunnen hebben

waarbij we onderscheid aanbrengen tussen toeslagen en belastingen
B Beheersmaatregelen Inrichten van tijdelijke beveiligde voorziening

voor registratie signalen en inrichten of hoe we aan inzageverzoeken
tegemoet kunnen komen in lijn met eerste brief en toegezegde acties

2 Huidige situatie Inzicht geven of er FSV achtigen bestaan hoe deze zijn

gebruikt of er vergelijkbare problemen zijn als bij FSV en welke

beheersmaatregelen we per direct treffen

A Beoordeling applicaties o b v door de externe partij gevalideerde
criteria die ingaan op zowel a opvoeren bewerken en afvoeren van

data als b gebruik van data in de processen Criteria gaan o m over

is applicatie bedoeld voor signalen leiden deze tot intensiever toezicht

zijn er onzorgvuldige koppelingen naar andere systemen worden

specifieke persoonsgegevens gebruikt zoals tweede nationaliteit etc

B Op de korte termijn beheersmaatregelen treffen

i Indien daar noodzaak toe is dichtzetten van FSV achtigen
ii Vergroten bewustzijn AVG onder medewerkers incl verzoek

onzorgvuldige verwerkingen van persoonsgegevens te melden

ill Een actie waarbij alle oude lijsten bv query s uit FSV en

eigenstandige Excel lijsten in datakluis worden opgeslagen
Vooruitblikken op toekomst Wat zijn vervolgacties en welke preventieve

beheersmaatregelen regelen we in met een procedure voor het geval we

Afronding Begin juli

Fase 2 Verdiepend onderzoek

Doel 1 Inzage geven in welke impact het gebruik van FSV achtigen
heeft kunnen hebben op burgers en bedrijven 2 In het geval van

negatieve impact op burgers en bedrijven beoordelen voor welke groepen

welke vorm van herstel nodig is en 3 Beschrijven hoe we toezicht en

inzage in dossiers gaan vormgeven

Inzicht geven in wat de impact van FSV achtigen op burgers en bedrijven
heeft kunnen zijn waarbij we onderscheid aanbrengen tussen toeslagen en

belastingen inclusief een inschatting in welke periode deze impact heeft

kunnen optreden
In het geval dat uit het onderzoek in fase 1 naar de impact van FSV en in fase

2 naar de impact van FSV achtigen blijkt dat er sprake is van een negatieve

impact op burgers en bedrijven beoordelen of een vorm van herstel nodig is

In dit geval construeren of in individuele gevallen de gegevens in FSV of FSV

achtigen en het gebruik daarvan een doorslaggevende rol heeft gehad in

toezicht en handhaving Nb De verwachting is dat het ingewikkeld en in

sommige gevallen niet mogelijk is om dit vast te stellen

Uiteenzetten wat we richting de toekomst gaan doen om i structureel de

toezicht op een goede manier in te richten en ii tegemoet te komen aan de

verwachtingen van burgers en bedrijven om structureel meer inzicht te

kunnen geven in dossiers

Onder impact op burger en bedrijven verstaan we dat onzorgvuldig verkregen
of behandelde gegevens in FSV of FSV achtigen een doorslaggevende rol

hebben gehad in de keuze voor een intensievere toezicht behandeling en of

tot een voor de burger bedrijf mogelijk nadelige behandeling heeft geleid bij
de beoordeling van de belastingaanslag of het recht op toeslag

tekortkomingen constateren Afronding N t b

2
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Meer detail

we in fase 1 en 2

eantwoorden^elke vraaen m b L en FSV achtiaen b3 V

Vragen te beantwoorden FSV achtigenFSV

Fase 2 ase 2Fase 1

Hoe werd appiicatie gebruikt weike mogelijke problemen constateren we

^ en weike beheersmaatregelen treffen we per direct om deze problemen
te voorkomen

O o

Weike impact heeft bet gebruik van de gegevens kunnen hebben op

^ burgers en bedrijven en wat is de waarscbijnlijkheid dat zicb dit heeft

voorgedaan

Indien we constateren dat er sprake heeft kunnen zijn van een negatieve

impact op burgers en bedrijven weike vorm van herstel voor weike

groepen is dan passend Kunnen we in individuele gevallen construeren

^ wat de impact is geweest van bet verwerken van bet signaal is geweest

op toezicht en dienstverlening Nb De verwachting is dat het

ingewikkeld en in sommige gevailen niet mogelijk is om dit vast te

stellen

O o

o o

3
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Groene tekst aangepast na Stuurgroep

Afbakening
van scope

Welke applicaties beschouwen we mogelijk allemaal als FSV achtig
• Als vertrekpunt voor het in beeld brengen van FSV achtige applicaties nemen we

• De 900 centraal beheerde applicaties de lokaal ontwikkelde applicaties LOA s

• Verwerkingenregister waarin is opgenomen voor welke verwerkingen applicaties worden gebruikt met signalen voor dienstverleni ng en

toezicht die persoonsgegevens bevatten
• Om in kaart te brengen welke applicaties als FSV achtig beschouwd beoordelen we deze applicaties aan de hand van criteria op vergelijkbaarheid

met FSV Dit zijn zowel criteria die ingaan op vergelijkbaarheid met FSV als waarbij de applicaties worden getoetst aan de hand van we ttelijke
vereisten Deze lijst met criteria wordt vooraf door de externe onderzoeker gevalideerd

• Wordt de applicatie gebruikt in toezicht en handhavingsprocessen
• Worden in de applicaties signalen verwerkt
• Zijn er vergelijkbare problemen zoals teveel gemachtigden mogelijkheid om exportfunctie te maken
• Voldoet de applicatie aan de eisen van de AVG archiefwet informatiebeveiliging Baseline Informatiebeveiliging Overheid
• Zijn er oneigenlijke koppelingen met andere applicaties bijv oneigenlijke koppelingen aan risicomodellen
• Worden de gegevens in de applicatie lijst in het proces gebruikt voor het bepalen van het niveau of de intensiteit van het to ezicht
• Worden aan de applicatie lijst data toegevoegd die anders zijn dan de data die normaal gebruikt worden in het subjectgerichte toezicht Dit

gaat bijvoorbeeld specifieke categorieen persoonsgegevens zoals specifieke persoonsgegevens als tweede nationaliteit sanctie gerelateerde
informatie of risico indicerende kwalificaties zoals deze in FSV zijn opgeslagen

• We maken op voorhand geen onderscheid of deze applicaties alleen interne of externe signalen bevatten Ook applicaties waarbij door interne

analyses data en fraudesignalen ontstaan zijn binnen scope
• Bij het opstellen van de criteria zoeken we ook de aansluiting bij de criteria die de AP hanteert voor zwarte lijsteni
• Bij het beoordelen of er nog andere FSV achtigen bestaan worden alle primaire dienstonderdelen in beeld genomen dus ook Douane FIOD en

Toeslagen
• We beoordelen in eerste instantie de 900 centraal beheerde applicaties en LOA s We sluiten niet op voorhand overige lijsten met subjectgevens

uit bijv query s uit FSV of eigenstandige Excel lijsten die worden gebruikt en een vergelijkbaarheid tonen met FSV Dit betreft Excel lijsten die

een lijst vormen van gegevens van twee of meer subjecten Excel lijsten die zijn gemaakt voor een subject vallen buiten de scope
• Voor deze andere vormen van lijsten met data treffen we ook andere beheersmaatregelen namelijk i een actie waarbij we in voorkomende

gevallen oude data^ in een beveiligde datakluis wordt opgeslagen en ii een bewustwordingsprogramma over de eisen van de AVG onder

medewerkers waarbij van medewerkers ook wordt gevraagd om onzorgvuldige verwerkingen van persoonsgegevens te melden

Nb Binnen de Belastingdienst worden volgend uit de handhavingsstrategie doorlopend risico inschattingen gemaakt en vindt er se lectie en

classificatie plaats omdat de Belastingdienst niet alle aangiften of alle bedrijven kan beoordelen De strategie en de hieruit voortvloeiende werkwijze
moeten we goed uitleggen in de Kamerbrief De kanttekening die daarbij expliciet gemaakt moet worden is dat nationaliteit evenals andere

bijzondere gegevens conform AVG nooit gebruikt mogen worden anders dan wettelijk bepaald

1 De Autoriteit Persoonsgegevens heeft o m een AVG handleiding protocol zwarte lijst opgesteld

738069
welke termijn en of kaders uit de AVG of Archiefwet we hiervoor hanteren
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Groene tekst aangepast na Stuurgroep

Afbakening
van scope

Hoe diep willen we gaan in het beoordelen van bet gebruik van de applicaties
• Bij de beoordeling maken we een onderscheid tussen

• De verwerking waarin de lijst tot stand komt het proces van opvoeren bewerken en afvoeren
• De verwerkingen waarin de lijst vervolgens worden gebruikt

Beide verwerkingen zijn binnen scope
• Voor FSV kijken we in fase 1 naar i waar FSV voor bedoeld was ii hoe FSV is gebruikt in welke toezicht en handhavingsprocessen iii welke

mogelijke impact dit heeft kunnen hebben op burgers en bedrijven waarbij we een onderscheid maken tussen Toeslagen en Belastingdienst en

iv wat de waarschijnlijkheid is geweest dat deze impact heeft op kunnen treden Indien we constateren dat er sprake heeft kunnen zijn van een

negatieve impact op burgers en bedrijven bepalen we in fase 2 welke vorm van herstel voor welke groepen dan passend is en in dat geval
construeren we het gebruik van de gegevens in de applicaties een doorslaggevende rol heeft gehad

• Voor FSV achtigen kijken we in fase 1 naar i of deze applicaties een vergelijkbaarheid tonen met FSV ii waar deze applicaties voor bedoeld

waren iii hoe deze FSV achtigen zijn gebruikt in welke toezicht en handhavingsprocessen en iv welke beheersmaatregelen we moeten treffen

om mogelijke problemen te voorkomen In fase 2 kijken we voor FSV achtigen naar i welke mogelijke impact dit heeft kunnen hebben op

burgers en bedrijven waarbij we een onderscheid maken tussen Toeslagen en Belastingdienst en ii wat de waarschijnlijkheid is geweest dat

deze impact hebben kunnen op treden en iii of in individuele gevallen de gegevens en het gebruik daarvan een doorslaggevende rol heeft gehad
in nadelige beslissingen

Kijken we alleen naar huidige processen en applicaties of gaan we ook terug in de tijd En zo ja tot hoever
• In fase 1 kijken we naar huidige FSV en de FSV achtigen die in 2019 en 2020 in gebruik zijn waren Indien we constateren dat er sprake heeft

kunnen zijn van een negatieve impact op burgers en bedrijven beoordelen we ook in hoeverre de mogelijke impact al eerder dan 2019 en 2020

heeft kunnen optreden
• In fase 2 beoordelen we voor de FSV achtigen welke impact er mogelijk is geweest op burgers en bedrijven Indien we constateren dat er sprake

heeft kunnen zijn van een negatieve impact op burgers en bedrijven beoordelen we ook of deze impact ook al eerder heeft kunnen optreden dan

2019 en 2020

5
738069 00131



m

Ter informatiq
aan op de opdracht in de offerteaanvraag van de externe onderzoeker

or fase 1 sluitin de scfoserina en snec

Omschrijving van de opdracht in de offerteaanvraag

1 Werking en gebruik FSV en vergelijkbare applicaties

Aan de winnende partij wordt gevraagd het antwoord te formuleren op de volgende vragen

1 Hoe worden de signalen die de Beiastingdienst ontvangt na eerste beoordeiing opgenomen in FSV

Beschrijf daarbij weike criteria worden gehanteerd voor het registreren van deze signalen
2 Beschrijf weik effect de registratie in FSV heeft op de behandeiing van burgers en bedrijven
3 Voidoet FSV aan de eisen die voorvioeien uit de AVG de eisen op het gebied van informatiebeveiiiging
Baseline Informatiebeveiiiging Overheid en de eisen uit de Archiefwet

4 Zijn er andere systemen in gebruik bij de Beiastingdienst met een vergelijkbare functionaliteit ten aanzien

van externe signalen als FSV

5 Voldoen deze applicaties aan de eisen die voorvioeien uit de AVG de eisen op het gebied van

informatiebeveiiiging Baseline Informatiebeveiiiging Overheid en de eisen uit de Archiefwet

6 Op weike wijze en onder weike condities worden de externe signalen opgenomen in FSV en de andere

applicaties ter beschikking gesteld voor de behandeiing van burgers en bedrijven binnen de Beiastingdienst
7 Onder weike condities kunnen systemen zoals FSV door de Beiastingdienst worden gebruikt voor het

vastleggen en intern delen van signalen
8 Valideer de DPIA GEB waarin FSV of vergelijkbaar system gebruikt wordt en waar nodig zorg dat de

DPIA GEB beschreven is conform de eisen van de AVG en ter beoordeiing van de FG voorgelegd kan worden

2 De verkenning inrichting informatiestromen

3 Waarborgen behandeiing signalen van mogelijke fraude

6
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Ter inform^latip Dia n m r

zj

Kamerbrief Toelichting InhoudDatum

1 Kamerbrief m b t gunning
extern onderzoek

Uiterlijk di 26 mei Op wo 27 mei is er een plenair
debat over Toeslagen Brief

m b t second opinion staat ook

op de agenda Noodzakelijk om

voorafgaand aan debat brief te

sturen

• Uitkomst gunning
• Toelichting op fasering en

verdiepend onderzoek in fase

2

2 Vervoigbrief FSV Vrijdag 3 juli Planning is om de Kamerbrief af • Uitkomsten fase 1 zie slide 2

te ronden in de voorlaatste week

voor het reces

Kamerbrief hoeft niet afgestemd
te worden in de MR

voor toelichting

Latere brief n a v Fase 2

Extern onderzoek

N t b • Uitkomsten fase 2 zie slide 2

voor toelichting

3

■

Voor de zomer vindt nog een extra AO Belastingdienst plaats waar FSV

mogelijk aan de orde komt Nader te bepalen is of we voorafgaand aan

dit AO de TK nog informeren

Er zijn nog links met twee andere dossiers

1 gebruik tweede nationaliteit en 2 dossier 1043

7
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Ministerie van Financien

Concerndirectie IV

Databeheersing

Inlichtingen
dhr M P Jonker

TER BESLISSING

Aan

I Directeur generaal Belastingdienst

10 2 e

www minfln nl

Datum

22 mei 2020

Notitienummer

notitie 2020 0000097785

Aanbesteding extern onderzoek FSV achtigen Auteur

dhr M P Innkfir

10 2 e

Van

Aanleiding
De staatsecretarissen hebben de Kamer een extern onderzoek toegezegd naar het

aanwezig zijn van systemen met het karakter van FSV Daarvoor heeft de

concerndirecteur IV D een offerteaanvraag gedaan bij de mantelpartijen voor dit

soort onderzoeken De vaste commissie voor Financien vcf verzocht de

Belastingdienst breder dan gebruikelijk aan te besteden Deze notitie doet een

voorstel hoe beide trajecten te bedienen

Programmadirecteur dIV D

Kopie aan

Gevraagd besluit

Gaat u akkoord met

Gunning van de externe doorlichting naar FSV achtigen aan KPMG

waarbij deze doorlichting zich richt op het actuele gebruik
Het opstellen van een nieuwe opdracht die een omvattende scope heeft

en invulling geeft aan het verzoek van de vcf om deze breed in de markt

aan te besteden In de scope zal onder meer ook gebruik in het verleden

opgenomen worden en zal onderzoek gedaan worden naar de effecten op

individuele burgers en bedrijven als gevolg van de gegevens aangetroffen
in de FSV achtigen

Als u instemt dat zullen wij vandaag 22 mei 2020 conform het proces van

aanbesteding KPMG in kennis stellen van de voorlopige gunning De gunning is

voorlopig omdat de beide afgewezen partijen formeel recht hebben op bezwaar

Achtergrond

Op 1 mei heeft de BLD een offerteaanvraag uitgezet bij de partijen die

geselecteerd zijn in de onderzoeksmantel In het gunningsadvies wordt nader

beschreven hoe de offerte en de beoordeling tot stand gekomen zijn

Drie partijen hebben een offerte ingediend Het voorstel is om de opdracht te

gunnen aan KPMG

o voldoet aan vereisten voor gunning van de opdracht
o representeert over het geheel een hoge kwaliteit

o KPMG brengt een lagere prijs in rekening dan de nr 2 Deloitte welke een

beperkt lagere score heeft

Met deze opdracht realiseren we niet de volledige vraag naar gebruik van FSV en

FSV achtigen De nadruk ligt in de voorliggende scope op het inventariseren

van systemen met vergelijkbare kenmerken als het systeem FSV waarbij een van

de criteria is dat dat systeem gegevens bevat die van invioed kunnen zijn op de

mate van toezicht of de behandeling van een burger Deze inperking is gedaan

Pagina 1 van 2

746912 00132



om op korte termijn voor het zomerreces zicht te hebben op deze systemen en

de Belastingdienst waar nodig passende maatregelen kan treffen

Om tegemoet te komen aan de wens van de vcf om de aanbesteding breed te uit

te zetten en niet te beperken tot de partijen uit de bestaande mantel zullen we

tot een vervolgopdracht komen Deze vervolgopdracht krijgt een omvattende

scope inclusief het gebruik in het verleden en de effecten op individuele burgers
en bedrijven als gevolg van de gegevens aangetroffen in de FSV achtigen Het

voorstel is om dat onderzoek middels een reguliere aanbesteding op de Europese
markt uit te zetten De output van het onderzoek dat KPMG uitvoert kan dan

dienen als input voor het brede onderzoek naar de individuele effecten

Pagina 2 van 2

746912 00132



Bcla tingdimst
Verslag MT CAP definitief

Weeknummer 22

Datum

Aanwezig

25 mei

Jan Melsen voorzitter

9 00 12 00

10 2 e

10 2 e

Afwezig

Gasten

A OPENING

1 Vaststellen agenda

2 Mededelingen

buiten verzoek

io 2 e neemt deel aan de stuurgroep FSV Het is nog niet geheel helder welke bijdrage
vanuit CAP wordt verwacht

buiten verzoek

738084 00133
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Tekstvak
De volgende 3 pagina's zijn verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek waren.



Belastingdienst

VERTROUWELIJK Directie Midden en

Kleinbedrijf

Contactpersoon

10 2 e

vers ag
Datum

26 mei 2020MT overleg MKB

Versienummer

1

Bijiagen
Geen

MT overleg MKB

Dinsdag 26 mei 2020

Utrecht

Omsclirijving

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig
10 2 e

MedezeggenschapKopie aan

0 1 ACTUALITEITEN

buiten verzoek

01 03 Fraudeslgnaleringsvoorzlening
Het MT MKB bespreekt de voortgangsrapportage over de

Fraudesignalseringsvoorziening FSV Het geeft daarbij aan dat er wordt gewerkt
aan een plan van aanpak FSV Een van de aspecten waarop in gezet wordt is

bewustwording bij medewerkers ten aanzien van AVG

02 PERSONEEL

buiten verzoek

VERTROUWELIJK Pagina 1 van 3
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buiten verzoek

VERTROUWELIJK Pagina 2 van 3
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buiten verzoek

04 02 Stand van zaken PIA s

ledere twee weken neemt het MT MKB kennis van de stand van zaken rondom de

geplande Privacy Impactanalyes PIA s

buiten verzoek
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Ministerie van Financien

Belastingdienst

Corporate Dienst Vaktechniek
TER BESLISSING

Aan

De staatsecretaris van Financien Douane en Toeslagen
10 2 e

www minfin til

Datum

26 mei 2020

Notitienummer

notitie Voorstel handelwijze afdoening FSV verzoeken Aut0ur

10 2 e

Van

Kopie aan

BijiagenAanleiding
Naar aanleiding van de Toesiagenaffaire de berichtgeving in de pers rondom de

fraudesignaleringsvoorziening FSV en daarna gestelde Kamervragen hebben

burgers verzoeken naarde Belastingdienst gestuurd met de vraag of zij in FSV

staan en zo ja wat daarin staat Floewel niet alle verzoekers zich expliciet op de

AVG beroepen zijn de verzoeken wel als AVG verzoek aangemerkt om burgers
zo meer rechtsbescherming te bieden Deze verzoeken zijn aangehouden om met

u af te stemmen over de afhandeling nadat u geinformeerd bent over FSV

Op dit moment liggen er een 80 tal zogenoemde FSV verzoeken Vrijwel alle

verzoeken zijn van belastingplichtigen die vallen onder de directies Particulieren

en MKB daarnaast zijn er enkele verzoeken gericht aan GO en de FIOD er zijn
siechts enkele verzoeken van toeslaggerechtigden Een deel heeft misschien te

maken hebben met een wantrouwende Belastingdienst of weet dat er tips zijn
een deel kan nieuwsgierig zijn advocaten kunnen proberen te kijken hoe dit

werkt en het is ook mogelijk dat tussen deze verzoekers belastingplichtigen
zitten die veelplegers zijn die frauderen met omzetbelasting die vermogen
verhullen of andere ondermijnende activiteiten uitvoeren en die willen weten

welke informatiepositie de Belastingdienst heeft of wie erover hen informatie

heeft vertrekt We kennen de beweegredenen niet

Floewel het onderzoek naar FSV nog niet is afgerond moet nu besloten worden

hoe deze verzoeken moeten worden afgedaan De behandeltermijn begint af te

lopen en de Wet dwangsom is van toepassing indien deze overschreden wordt

In deze notitie lichten we eerst toe welke gegevens iemand krijgt naar aanleiding
van een inzageverzoek op grond van de AVG en daarna leggen we u ter

beslissing voor hoe de verzoeken af te handelen waarbij we ook de risico s

beschrijven

Relkwijdte AVG verzoeken in relatle tot FSV

Op grond van de AVG heeft een burger recht om te weten welke

persoonsgegevens de Belastingdienst van hem verwerkt Flet gaat daarbij om een

groot aantal gegevens zoals naam adres bankrekening loon vermogen Flet

inzagerecht van een burger leidt om twee redenen niet tot het volledig
verstrekken van alle gegevens en documenten die mogelijke in FSV staan

1 De burger kan via de AVG geen inzage afdwingen in documenten Toegepast

op FSV betekent dit dat een burger in beginsel geen recht heeft om inzage te

krijgen in de documenten waarinfraudesignalen staan Flet registreren van

fraudesignalen heeft op zichzelf geen gevolgen voor burgers Er is op dat
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moment dus ook geen noodzaak om image in de concrete signalen te geven

Dit wordt anders op het moment dat de Belastingdienst de fraudesignalen uit

FSV gebruikt en op basis van deze signaien aanslagen en eventueei ook

boetes opiegt In bezwaar en beroep tegen de aanslagen en boetes heeft de

burger wel recht op inzage in alle relevante documenten op de zaak

betrekking hebbende stukken en wordt er dus rechtsbescherming geboden
op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht

2 De Beiastingdienst kan het recht op inzage in persoonsgegevens beperken als

hier voldoende zwaarwegende redenen voor zijn De UAVG biedt hiervoor de

wettelijke grondslag In dit geval zijn dat controlestrategische redenen

Omdat de FSV van belang is bij de toezichthoudende functie van de

Belastingdienst zijn er goede argumenten om van deze beperking gebruik te

maken Als op deze grond inzage deels geweigerd wordt heeft de burger
ook rechtsbescherming hij kan de weigering in beroep aan de rechter

voorleggen Daarnaast geldt dus de rechtsbescherming bij gebruik van de

FSV zoals hiervoor onder 1 genoemd

Beslissing

Graag verzoeken wij u te beslissen de volgende handelwijze te volgen
Verzoekers worden in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat hun belang
bij inzage^ is zodat een individuele belangenafweging gemaakt kan worden Op
grond van het zwaarwegende toezichtsbelang worden de inzageverzoeken in

beginsel afgewezen tenzij verzoekers aangeven dat zij een zwaarderwegend
belang hebben bij inzage

Toelichting
In de Kamerbrief is aangegeven dat bij de beoordeling van de verzoeken een

individuele belangenafweging gemaakt zal worden Verzoeker wordt in de

gelegenheid gesteld aan te geven waar hij in zijn belangen geschaad is om zo het

belang af te kunnen wegen tegenover het belang van de Belastingdienst
Verzoeker is in zijn belangen geschaad als er een rechtsgevoig voor hem is

geweest waar geen bezwaar en beroep tegen heeft open gestaan Bij deze

belangenafweging wordt waar nodig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
de rechten van betrokkenen te beperken Wij kunnen ons hierbij overigens geen
concrete gevallen voorstellen en de verwachting is dan ook dat in slechts enkele

gevallen de belangen van verzoekers zwaarder zullen wegen Bij afwijzing heeft

de burger rechtsbescherming want tTegen deze beslissing staat bezwaar en

beroep open

Risico s

Mogelijk zal deze handelwijze worden geframed als het ten onrechte onthouden

van rechten aan de burger Verder is er altijd een juridisch risico dat een rechter

in een beroepsprocedure oordeelt dat de het inzagerecht ten onrechte beperkt is

Alternatief

Als u beslist de voorgestelde handelwijze niet te laten volgen is er een alternatief

Dit alternatief heeft echter ernstige gevolgen voor het Toezicht en de

Fraudebestrijding Dit alternatief is als voIgt

Alle verzoekers krijgen zonder belangenafweging te horen of ze wel of niet in FSV

staan onder vermelding van de persoonsgegevens waarmee zij in FSV staan Er

wordt geen informatie verstrekt over aard en herkomst van de signalen

Risico s

Dit alternatief heeft als belangrijkste risico dat het een ondermijnend effect heeft

op taken op het gebied van toezicht en fraudebestrijding van de Belastingdienst
Als de Belastingdienst een burger informeert of hij wel of niet in FSV staat kan die

informatie alleen al leiden tot een gedragsaanpassing van niet compliante burgers

bijvoorbeeld veelplegers criminelen die ondermijnende activiteiten uitvoeren

omzetbelastingfraudeurs criminelen die misbruik maken van kwetsbaren in onze
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samenleving en daarmee tot het ondermijnen van het toezicht en de

fraudebestrijding Zo kan een niet compliante burger uit dit antwoord concluderen

dat zijn frauduleuze of ondermijnende activiteiten niet opgemerkt zijn door de

Belastingdienst en deze met een gerust hart voortzetten Als bekend rwotdt datde

Belastingdienst inzicht geeft of iemand wel of niet in FSV staat zal dit een

aanzuigende working hebben Niet compliante burgers zullen deze informatie willen

hebben en dus een verzoek indienen om erachterte komen of de Belastingdienst
hun frauduleuze of ondermijnende activiteiten opgemerkt heeft De kans dat dit

bekend wordt is reeel omdat er burgers zijn die hebben aangegeven dat zij

onafhankelijk van elkaar dezelfde verzoeken hebben ingediend en na afhandeling
de beslissingen naast elkaar zullen leggen en daar Kamerleden over zullen

informeren Als een niet compliante burger geinformeerd wordt dat hij in FSV

staat en wat daarin staat dan kan deze nog meer nauwkeurig zijn gedrag

aanpassen Deze aanpassingen zouden kunnen bestaan uit het vernietigen van

bewijsmateriaal het verplaatsen van het postadres van het bedrijf het op een

andere naam zetten van een bedrijf enz Hierdoor kan een toekomstig
onderzoek naar mogelijke fraude onmogelijk worden of ernstig in het gedrang
komen Hierbij is van belang dat vrijwel alle verzoekers belastingplichtigen zijn
die inkomstenbelasting omzetbelasting of vennootschapsbelastingplichtig zijn
en geen toeslaggerechtigden

Ook kan er een sneeuwbaleffect optreden en daardoor mogelijk een grote
toename van het aantal inzageverzoeken FSV omdat in prindpe iedere burger kan

vragen of hij in FSV staat Deze zullen in verband met de beperkte capaciteit niet

tijdig behandeld kunnen worden Niettijdige behandeling kan leiden tot het

verschuldigd zijn van dwangsommen Hoe groter aantal niet tijdig behandelde

verzoeken des te groter het financieel belang dat hiermee gemoeid is Daarnaast

kan de niet tijdige behandeling bijdragen aan een negatief beeld van de

Belastingdienst

Inzage via Mijn Belastingdienst
Er wordt al enige tijd door de Keten Interactie gewerkt aan de realisatie van een

integrale digitale informatiepositie waar de belastingplichtige of

toeslaggerechtigde op elk moment langs digitale weg inzage kan krijgen in de

gegevens waarvoor hij nu nog een inzageverzoek moet doen Deze ontwikkeling

gaat echter langzaam gezien de complexiteit en veelheid van systemen en het

verdere portfolio van de Belastingdienst Deze ontwikkeling zal zonder wijziging
van regelgeving echter geen verandering brengen in de omvang van het

inzagerecht
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Datum

27 mei 2020

Auteur

agenda Stuurgroep FSV

Vergaderdatum en tijd 28 mei 2020 11 15 12 00 uur

WebexVergaderplaats

Agenda

1 Opening en mededeiingen
2 Vaststellingagenda
3 Actie en besluitenlijst 22 mei

4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 22 mei

5 Voorstel handelswijze afdoening FSV verzoeken

6 Plan van aanpak extern onderzoek^

7 Planning
a Aangepaste planning brief aan Tweede Kamer eerste fase

b Integrale planning FSV traject

c Planning agenda s voor komende stuurgroepen

d Gesignaleerde risico s m b t planning en voorstel voor vervoigstappen
e Concept deelplanningen

8 Aanscherping scope fasering ter informatie

9 Voorstel agenda stuurgroep 5 juni

10 Rondvraag en sluiting

1 Plan van aanpak is als bijiage meegestuurd bij dit discussiedocument
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w Belastingdienst

Stuurgroep FSV

28 mei 2020

738451 10137



Belasdngdtenst
m

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Actie en besluitenlijst 22 mei

4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 22 mei

5 Voorste handelswijze afdoening FSV verzoeken

6 Toelichting op extern onderzoek mondeling door

KPMG i

7 Planning
a Aangepaste planning brief aan Tweede Kamer eerste fase

b Integrale planning FSV traject
c Planning agenda s voor komende stuurgroepen
d Gesignaleerde risico s nn b t planning en voorstel voor

vervoigstappen
e Concept deelplanningen

8 Aanscherping scope fasering ter informatie

9 Voorstel agenda stuurgroep 5 juni
10 Rondvraag en sluiting

Agenda

J

r1 Voor de volledigheid is de offerte van KPMG meegestuurd als bijlage bij de Stuurgroep documenten Het onderzoek zal mondeling worden toegelicht door KPMG Dit onderzoek wordt op
dit moment nog nader uitgewerkt o b v de eerste gesprekken 1
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Belasdngdtenst
m

1 Opening en mededelingen
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Belasdngdtenst
m

2 Vaststelling agenda
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Belasdngdtenst
m

3 Actie besluitenlijst 22 mei
I
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Bflastlngdienst
m

Actie en besluitenlijst FSV stuurgroep 22 mei
■fliPirfi

21 01 Besluit 20 07 wordt gewijzigd in dienstverlening en toezicht en daarmee actiepunt en

besluitenlijst vastgesteld
Fasering in twee delen opsplitsen
Fase I Impactanalyse FSV en nemen van maatregelen
Fase II Breder onderzoek

Projectbureau Akkoord

21 02 Projectbureau Uitgewerkt voorstel

voor fasering en

scope zie

agendapunt 8

21 03 Afgerond zie

agendapunt 8

J Z lAfgero^d _ Z Z
Afgerond zie

agendapunt 8

Voorlopige gunning

afgerond

Update zie

3g_ej2d^punt2a
Voigt in voigende

stuurgroep{en
Loopt nog zie

agendapunt 7b d

Scope bezien en indien nodig aanpassen Via schriftelijke ronde vaststellen 28 Mei 2020 ter

informatie agenderen voor de stuurgroep
Tweede Kamer in week 22 informeren over de scope de fasering en het toekomstperspectief
Definieren en congruent maken van terminologie excel lijst lijst lijstjes

Projectbureau

21 04

21 05

UHB

Projectbureau

21 06 Besluitvorming gunning partij onderzoek 1® fase begin week 22 z s m af te ronden ivm zeer

geringe aantal effectieve dagen voor uitvoeren onderzoek

Doorspreken afstemming Kamerbrief inter en departementaal

Projectbureau

21 07 UHB BOA pSG

21 08 Communicatie richting BD organisatie overtraject agenderen voor stuurgroep 28 mei 2020 Projectbureau

20 05 Met de afzonderlijke directeuren worden de tijdplan planning en afspraken afgestemd mn

planning TK brief

Een besluitvormende notitie t b v het DTBD wordt voorbereid voor een alternatief voor het

gebruik van de term fraude signalen voor dienstverlening en toezicht

De wob stukken worden met een hernieuwde blik bekeken op FSV achtige systemen

Projectteam

20 08

zie

19 06

20 09

UHB ism betrokken

primair proces directies stuurgroep en

Voigt in voigende

UHB ism met eigenaar Voigt in voigende

stuurgroep en

Zie 2a08

en opdrachtgever
UHB19 06 FIOD vraagt aandacht voor het gebruik van de term fraude in het PvA Niet alles wat nu

aangemerkt wordt als fraude is ook fraude Dit wordt meegenomen

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignummer 5
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Belasdngdtenst
m

4 Geboekte voortgang na

stuurgroep van 22 mei
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Bflastlngdienst
m

Ter informatie | Geboekte voortgang 22 26 mei

Onderwerp Beschrijving Agendapunt

Scope en fasering
van het FSV traject verder uitgewerkt met betrokken directies en de staatssecretaris Deze versie

is maandag 25 mei onder de stuurgroep gedistribueerd

N a v de stuurgroep is vrijdag 22 mei scope en fasering van het FSV traject 8 Aanscherping scope fasering
FSV traject

Kamerbrief gunning Dinsdag 26 mei is de Tweede Kamer geinformeerd over de externe gunning en Niet in document opgenomen

extern onderzoek fasering T a v het onderzoek voor fase 2 is het uitgangspunt de passage uit

de Kamerbrief Hierbij zijn we voornemens ook partijen buiten de gebruikeiijke
raamcontracten te betrekken

Integrale planning De integraie planning en de agenda van komende stuurgroepen zijn opgesteid

op basis van de uitkomsten van de discussie over fasering en scope en in

gesprek met de verschiilende verantwoordeiijken voor de deeltrajecten De

versturing van de Kamerbrief is gepland op vrijdag 3 juli

7a Aangepaste planning brief

aan Tweede Kamer eerste fase

7b Integrale planning FSV

traject
7c Pianning agenda s voor

komende stuurgroepen
7d Gesignaleerde risico s m b t

planning en voorstei voor

vervoigstappen
7e Deeiplanningen

5 Flandelswijze afdoening FSV

verzoeken

Veel actiehouders geven aan dat het tijdsbestek erg kort is De planningen zijn

nog in beweging en de komende dagen vindt nog verdere afstemming plaats
over de planningen Daarnaast bestaat het risico dat teveel deelproducten pas

op het laatste moment geagendeerd worden in de Stuurgroep hiervoor is

fasering nodig

Voorstei voor handelswijze afdoening FSV verzoeken is opgesteid door VT en

IV D en staat vandaag ter discussie op de agenda

Vrijdag 22 mei is de voorlopige gunning voor het externe onderzoek gedaan
aan KPMG KPMG is maandag 25 mei van start gegaan en is voor de

stuurgroep van vandaag uitgenodigd

Inzageverzoeken

Start extern

onderzoek

6 Update extern onderzoek

7
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Belasdngdtenst
m

J5 Voorstel handelswijze
afdoening FSV verzoeken

8
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Belastlngdtenst
m

Ter besluitvorming | Aanleiding Reikwijdte AVG verzoeken FSV i 3

Aanleiding
Naar aanleiding van de Toeslagenaffaire de behchtgeving in de pers random de fraudesignalehngsvoorziening FSV en daarna gestelde Kamervragen
hebben burgers verzoeken naar de Belastingdienst gestuurd met de vraag of zij in FSV staan en zo ja wat daarin staat Hoewel niet alle verzoekers zich

expliciet op de AVG beroepen zijn de verzoeken wel als AVG verzoek aangemerkt om burgers zo meer rechtsbescherming te bieden Deze verzoeken

zijn aangehouden om met u af te stemmen over de afhandeling nadat u geinformeerd bent over FSV

Op dit moment liggen ereen 80 tal zogenoemde FSV verzoeken Vrijwel alle verzoeken zijn van belastingplichtigen die vallen onder de directies

Particulieren en MKB daarnaast zijn er enkele verzoeken gericht aan GO en de FIOD er zijn slechts enkele verzoeken van toeslaggerechtigden Een

deel heeft misschien te maken hebben met een wantrouwende Belastingdienst of weet dat er tips zijn een deel kan nieuwsgierig zijn advocaten

kunnen proberen te kijken hoe dit werkt en het is ook mogelijk dat tussen deze verzoekers belastingplichtigen zitten die veelplegers zijn die frauderen

met omzetbelasting die vermogen verhullen of andere ondermijnende activiteiten uitvoeren en die willen weten welke informatiepositie de

Belastingdienst heeft of wie er over hen informatie heeft vertrekt We kennen de beweegredenen niet

Hoewel het onderzoek naar FSV nog niet is afgerond moet nu besloten worden hoe deze verzoeken moeten worden afgedaan De behandeltermijn

begint af te lopen en de Wet dwangsom is van toepassing indien deze overschreden wordt

In deze notitie lichten we eerst toe welke gegevens iemand krijgt naar aanleiding van een inzageverzoek op grond van de AVG en daarna leggen we u

ter beslissing voor hoe de verzoeken af te handelen waarbij we ook de risico s beschrijven

Reikwijdte AVG verzoeken in relatie tot FSV

Op grond van de AVG heeft een burger recht om te weten welke persoonsgegevens de Belastingdienst van hem verwerkt Het gaat daarbij om een

groot aantal gegevens zoals naam adres bankrekening loon vermogen Het inzagerecht van een burger leidt om twee redenen niet tot het volledig
verstrekken van alle gegevens en documenten die mogelijke in FSV staan

1 De burger kan via de AVG geen inzage afdwingen in documenten Toegepast op FSV betekent dit dat een burger in beginsel geen recht heeft om

inzage te krijgen in de documenten waarin fraudesignalen staan Het registreren van fraudesignalen heeft op zichzelf geen gevolgen voor burgers Er is

op dat moment dus ook geen noodzaak om inzage in de concrete signalen te geven Dit wordt anders op het moment dat de Belastingdienst de

fraudesignalen uit FSV gebruikt en op basis van deze signalen aanslagen en eventueel ook boetes opiegt In bezwaar en beroep tegen de aanslagen en

boetes heeft de burger wel recht op inzage in alle relevante documenten op de zaak betrekking hebbende stukken en wordt er dus rechtsbescherming
geboden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht

2 De Belastingdienst kan het recht op inzage in persoonsgegevens beperken als hier voldoende zwaarwegende redenen voor zijn De UAVG biedt

hiervoor de wetteiijke grondslag In dit geval zijn dat controle strategische redenen Omdat de FSV van belang is bij de toezichthoudende functie van de

Belastingdienst zijn er goede argumenten om van deze beperking gebruik te maken Als op deze grond inzage deels geweigerd wordt heeft de burger
ook rechtsbescherming hij kan de weigering in beroep aan de rechter voorleggen Daarnaast geldt dus de rechtsbescherming bij gebruik van de FSV

zoals hiervoor onder 1 genoemd 9
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Ter besluitvorming | Voorgestelde beslissing toelichting en risico s 2 3

Beslissing
Graag verzoeken wij u te beslissen de volgende handelwijze te volgen

Verzoekers worden in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat hun belang bij inzage is zodat een individuele belangenafweging gemaakt kan

worden Op grond van het zwaarwegende toezichtsbelang worden de inzageverzoeken in beginsel afgewezen tenzij verzoekers aangeven dat zij een

zwaarwegend belang hebben bij inzage

Toelichting
In de Kamerbrief is aangegeven dat bij de beoordeling van de verzoeken een individuele belangenafweging gemaakt zal worden Verzoeker wordt in de

gelegenheid gesteld aan te geven waar hij in zijn belangen geschaad is om zo het belang af te kunnen wegen tegenover het belang van de

Belastingdienst Verzoeker is in zijn belangen geschaad als er een rechtsgevolg voor hem is geweest waar geen bezwaar en beroep tegen heeft open

gestaan Bij deze belangenafweging wordt waar nodig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de rechten van betrokkenen te beperken Wij kunnen

ons hierbij overigens geen concrete gevallen voorstellen en de verwachting is dan ook dat in slechts enkele gevallen de belangen van verzoekers

zwaarder zullen wegen Bij afwijzing heeft de burger rechtsbescherming want tegen deze beslissing staat bezwaar en beroep open

Risico s

Mogelijk zal deze handelwijze worden geframed als het ten onrechte onthouden van rechten aan de burger Verder is er altijd een juridisch risico dat een

rechter in een beroepsprocedure oordeelt dat de het inzagerecht ten onrechte beperkt is

10
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Ter besluitvorming | Alternatief inzage via mijn Belastingdienst 3 3

Toelichting alternatief

Als u beslist de voorgestelde handelwijze niet te laten volgen is er een alternatief Aile verzoekers krijgen zonder belangenafweging te horen of ze wel of

niet in FSV staan onder vermelding van de persoonsgegevens waarmee zij in FSV staan Er wordt geen informatie verstrekt over aard en herkomst van

de signalen Dit alternatief kan echter ernstige gevolgen hebben voor het Toezicht en de Fraudebesthjding

Risico s

Dit alternatief heeft als belangrijkste risico dat het een ondermijnend effect heeft op taken op het gebied van toezicht en fraudebestrijding van de

Belastingdienst Als de Belastingdienst een burger informeert of hij wel of niet in FSV staat kan die informatie alleen al leiden tot een gedragsaanpassing
van niet compliante burgers bijvoorbeeld veelplegers criminelen die ondermijnende activiteiten uitvoeren omzetbeiastingfraudeurs criminelen die

misbruik maken van kwetsbaren in onze samenleving en daarmee tot het ondermijnen van het toezicht en de fraudebestrijding Zo kan een niet

compliante burger uit dit antwoord concluderen dat zijn frauduleuze of ondermijnende activiteiten niet opgemerkt zijn door de Belastingdienst en deze

met een gerust hart voortzetten Als bekend wordt dat de Belastingdienst inzicht geeft of iemand wel of niet in FSV staat zal dit een aanzuigende werking
hebben Niet compliante burgers zullen deze informatie willen hebben en dus een verzoek indienen om erachter te komen of de Belastingdienst hun

frauduleuze of ondermijnende activiteiten opgemerkt heeft De kans dat dit bekend wordt is reeel omdat er burgers zijn die hebben aangegeven dat zij
onafhankelijk van elkaar dezelfde verzoeken hebben ingediend en na afhandeling de beslissingen naast elkaar zullen leggen en daar Kamerleden over

zullen informeren Als een niet compliante burger gemformeerd wordt dat hij in FSV staat en wat daarin staat dan kan deze nog meer nauwkeurig zijn

gedrag aanpassen Deze aanpassingen zouden kunnen bestaan uit het vernietigen van bewijsmateriaal het verplaatsen van het postadres van het

bedrijf het op een andere naam zetten van een bedrijf enz Hierdoor kan een toekomstig onderzoek naar mogelijke fraude onmogelijk worden of

ernstig in het gedrang komen Hierbij is van belang dat vrijwel alle verzoekers belastingplichtigen zijn die inkomstenbelasting omzetbelasting of

vennootschapsbelastingplichtig zijn en geen toeslaggerechtigden

Ook kan er een sneeuwbaleffect optreden en daardoor mogelijk een grote toename van het aantal inzageverzoeken FSV omdat in principe iedere burger
kan vragen of hij in FSV staat Deze zullen in verband met de beperkte capaciteit niet tijdig behandeld kunnen worden Niet tijdige behandeling kan

leiden tot het verschuldigd zijn van dwangsommen Hoe groter aantal niet tijdig behandelde verzoeken des te groter het financieel belang dat hiermee

gemoeld Is Daarnaast kan de niet tIjdIge behandeling bijdragen aan een negatief beeld van de Belastingdienst

Inzage via Mijn Belastingdienst
Er wordt al enige tijd door de Keten Interactie gewerkt aan de realisatie van een integrale digitale informatiepositie waar de belastingplichtige of

toeslaggerechtigde op elk moment langs digitale weg inzage kan krijgen in de gegevens waarvoor hij nu nog een inzageverzoek moet doen Deze

ontwikkeling gaat echter langzaam gezien de complexiteit en veelheid van systemen en het verdere portfolio van de Belastingdienst Deze ontwikkeling
zal zonder wijziging van regelgeving echter geen verandering brengen in de omvang van het inzagerecht
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Voor discussie | Planning van de TK brief

Aanleiding De wens is uitgesproken om de Kamerbrief met de uitkomsten van fase 1 voor het zomerreces met de Kamer te delen In het

vervolgoverleg na de Stuurgroep op vrijdag 22 mei is besloten om de kamerbrief FSV los te koppelen van het traject extern toezicht

Hierdoor is het niet noodzakeiijk om de brief ook af te stemmen in de MR Afgesproken is om de Kamerbrief op vrijdag 3 juli te versturen

aan de Kamer

Voorstel

voor

discussie

Planning voorbereiding en afstemming van de Kamerbrief

Maandag 22 juni Concept extern onderzoek tekstblokken afkomstig uit deeltrajecten gereed inci akkoord Stuurgroep
Dinsdag 23 juni UHB IV D schrijven Kamerbrief

Woensdag 24 juni Einde dag eerste versie voor afstemming gecirculeerd naar Belastingdienst en Kerndepartement
Donderdag 25 juni Voor 12 00 uur reactie op eerste versie

Vrijdag 26 juni Tweede versie voor weekendtassen naar Stassen Beiastingdienst Kerndepartement en opdrachtgevers o a SZW

Maandag 29 juni Mogelijkheid voor bespreking tweede versie in Stuurgroep inrichten

Dinsdag 30 juni Verwerken aanpassingen en einde van de dag derde versie interdepartementaal verspreiden en naar Stassen

Woensdag l juii Verwerken aanpassingen en einde van de dag finale versie naar Stassen

Donderdag 2 juli Akkoord op versie door Stassen Belastingdienst Kerndepartement en Interdepartementaai
Vrijdag 3 juli Verzending brief aan Tweede Kamer

Voorwaarden voor het behalen van de planning
1 Op 22 juni dient er vanaf de stuurgroep overeenstemming te zijn over de inhoud van de verschillende deeionderdeien uit de brief

2 Op 22 juni dient het externe onderzoek gereed te zijn
3 De brief wordt niet voorgelegd aan de MR

4 Gelijktijdige afstemming Belastingdienst en Kerndepartement Twistpunten moeten in stuurgroep beslecht worden

5 Van iedereen wordt gevraagd om akkoord te gaan met weinig lees en reactietijd
6 Alle schakels moeten kloppen anders raken we uit de planning

Wil de stuurgroep afkoersen op deze planning met inbegrip van de voorwaarden waar aan voldaan moet worden m n de

voorwaarde dat alle inhoud afkomstig uit de deeltrajecten en het externe onderzoek op 22 juni klaar moet zijn en

mogelijke risico s

Vraag aan

stuurgroep

14
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Moot Volgende week vindt aanscherping en I

afstemming plaats planning kan nog wijzigen^JABelastlngdtenst
m

Integrale planning | Hoofdactiviteiten deeltrajecten eerste fase

Mei Juni
Primair

verantwoordelijke ActiehouderHoofdactiviteiten 25 05 01 06 08 06 15 06 22 06week van

Analyse huidige kadersen tekortkomingen

Uitwerken vqorstel yeryolgstappen

In kaart brengen processen verwerkingen FSV

Analyse Impact FSV

Ontwlkkelen scenario s tijdeiijke beveiligde omgeving

Uitwerken voorstel vervolgstappen

Vaststellen lijst FSV achtigen

In kaart brengen gebruik FSV achtIgen

Ontwlkkelen beheersmaatregelen FSV achtigen

Analyse jurldlsche grondslag scenario s Inzage

Indien nodIg Uitwerken plan procesinrichting dossierinzage

In kaart brengen eerdere AVG awareness activltelten

In kaart brengen bestaande waarborgen in toezichtsprcssn

Evt ontwlkkelen versterken Interne maatregelen

Uitwerken plan versterken positle FG

Uitwerken plan versterken positle PO BD

Uitwerken vervolgstappen onderzoek in fase 2

Uitwerken processtappen ontwlkkelen nieuwe applicatie

Schrijven en afstemmen tk brief dd 26 mei

Schrijven passages TK briefjuli

Afstemming TK briefjuli

Visie fraude

aanpak 10 2 e 10 2 6

KPMG onderstnd door MKB

aangstrd door IV D

Jaap Zoon Keten GKTj

Jaap Zoon Keten GKT

KPMG onderstnd door MKB

aangstrd door IV D

KPMG team

Onderzoek

FSV
10 2 6

KPMG team

Onderzoek

FSV achtigen
10 2 6

NTB NTB

Maarten Jonker IV D

NTB UHB IV D

Projectburea u

KPMG

VT

Inzagerecht
NTB

10 2 6

KPMG team

Interne

maatregelen
Projectburea u

Han V Gelder PSG

Maarten Jonker IV D

NTB

10 2 6

NTB10 2 6

Vervolg-
stappen Jaap Zoon Keten GKT

Projectburea u

IV D UHB

^ IV D UHB

10 2 6

F AllenTK brief

10 2 e

Laatste

stuurgroep voor

deadline TK bnef 15
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Integrale planning | Agendehng deelproducten per stuurgroep 1 2

Stuurgroepen
«

Deelproducten 28 mei 5 juni 11 juni 18 juni 25 juni

oOverzicht huidige kaders en uitwerking per primair procesdirectie

Analyse tekortkomingen huidige kaders

Voorstei vervoigstappen update visie fraudeaanpak

Passages TK brief fraudeaanpak

oVisie fraude

aanpak o

o

oPianning doorioop extern onderzoek

Overzicht processen waarin FSV werd toegepast

Voorstei rapportage opzet

Eerste observaties werking en gebruik FSV MKB

Eerste observaties werking en gebruik FSV overige afdeiingen

Totaairapportage FSV

Passages TK brief FSV onderzoek

Overzicht proces requirements tijdeiijke beveiligde omgeving

Notitie scenario s inrichting tijdeiijke beveiiigde omgeving

Voorstei vervoigstappen inrichting tijdeiijke beveiligde omgeving

Passage TK brief inrichting tijdeiijke beveiligde omgeving

o

o
o

o
Onderzoek

FSV o
o

o
o
o

o

oEvaluatiekader inherent risicoprofiel FSV achtigen

Lijst FSV achtige applicaties

Eerste observaties werking en gebruik FSV achtigen MKB

Eerste observaties werking en gebruik FSV achtigen overige afdeiingen

Eerste versie uitwerking beheersmaatregelen FSV achtigen

Totaairapportage FSV achtigen

Passage TK brief onderzoek FSV achtigen

o

o
Onderzoek

FSV achtigen
o

o

o

o

16
738450 00137



A
Moot Deelproducten zijn in concept aanscherping

en afstemming vindt komende week plaats
Belastlngdtenst

m

Integrale planning | Agendehng deelproducten per stuurgroep 2 2

Stuurgroepen
«

Deelproducten 28 mei 5 juni 11 juni 18 juni 25 juni

GNotitie handelswijze afdoening FSV verzoeken

Indian nodig Pian procesinrichting dossierinzage

Passages TK brief inzagerecht

oInzagerecht

o

oOverzicht eerdere AVG awareness activiteiten en schoningsacties

Overzicht huidige proces incidentafhandeling

Overzicht evaiuatie huidige waarborgen toezichtsprocessen

Voorstei aanvullen versterken interne maatregeien

Concept addendum organisatie formatie rapport tbv versterken positie FG

Concept addendum organisatie formatie rapport tbv versterken positie PO BD

Voorstei vervoigstappen implementatie aanvuiiende waarborgen

G

G
Interne

maatregeien G

G

G
G

GVoorstei scope vervoigstappen onderzoek fase 2

Passages TK brief onderzoek fase 2

Voorstei vervoigstappen ontwikkeiing nieuwe appiicatie ter vervanging FSV

Passages TK brIef vervoigstappen nieuwe appiicatie

GVervoig-
stappen G

G

17
738450 00137



Belastlngdienst
m

Toelichting | Naar aanleiding van de discussie over scope en fasering
zijn de deeltrajecten lets anders gestructureerd

Zoals dgpr stuurgroep vastgesteld^^HSBI
in PvA verantwoordeflWIbr het

^ Onderwerpen zoals benoemd in PvA zoals dat in

stuurgroep 14 mei Is besproken In discussie over

scope en fasering van 22 mei zijn belangrijkste

onderwerpen voorfase 1 bepaald zie agendapunt 8

dpleverenVa n de deelresultaten per deeltraject en

eodrdineert dit met de overige betrokkenen

Deeltraject In plan van aanpak Onderwerpen Primair verantwoordelijke

Visie fraudeaanpak lA Fraudeaanpak Belastingdienst Michiel van den Hauten UHB

Werking FSV N v t staat in brief van 28 4 en onderdeel

van extern rapport

Onderzoek FSV IB

1C Problemen FSV

Te innpiementeren maatregelen
Innpiementatie van maatregeien

10 2 e

IG Huidige werkwijze zonder signalen inrichten van • Jaap Zoon Keten GKT

beveiiigde onngeving
Beschrijving processen nu FSV dicht is

10 2 e
MKB

Onderzoek FSV achtigen Vergelijkbare applicaties N v t onderdeel van extern rapportID

Inzagerecht IH Juridische analyse inzage verzoeken

Invulling geven aan inzageverzoeken

Versterken positie FG

Versterken positie PO BD

Onderzoek informatiestromen en

fraudemeldpunten
Onderzoek waarborgen fraudesignalen
Overige interne maatregelen

Proces update
Tweede fase Diepte breedte

Toekomstige aanpak

Maarten Jonker IV D

Interne maatregelen
Belastingdienst breed

2B Han van Gelder PSG

Maarten Jonker IV D

N v t onderdeel van extern rapport
N v t onderdeel van extern rapport

Nieuwe actie

Vervoigstappen lA deels UHB10 2 e

• Condities inzet systemen voor registratie van

signalen

• Vervolgbrief FSV

• N v t onderdeel van extern rapportIF

10 2 e
Opstellen Kamerbrief 0 UHB
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We signaleren twee risico s m b t de planning

Risico Voorgestelde vervoigstap

O
Het tijdsbestek is nm aii Hof^inroHurtpn op tijd op te

zoals vastgesteld in de discussie over scope en

Het projectbureau plant voorafgaand aan de volgende stuurgroep
om het tijdspad

deelproducten en onderlinge afhankelijkheden scherper vast te

stellen

fasering

Er bestaan hierover zorgen bij de betrokken directies en deze

hebben dit ook aangegeven bij het projectbureau De

deelplanningen zie agendapunt 7e zijn daarom ook nog in

concept en moeten nog verder afgestemd worden

Het projectbureau deelt op 5 juni met de Stuurgroep een nieuwe

planning ri£ c ir 1 wa i ae groo

gt waar nodtg verduideMjking of iiyllp van de

■oep

■enpiiinten zaj

Huidige planning zorgt ervoor dat veel onderwerpesi ira de

geagendeerd waardoor

het risico ontstaat dat daardoor teveel op het laatste moment

aankomt

Met de verantwoordelijken voor deelproducten zal door het

projectbureau worden besproken of het mogelijk is om sommige

onderwerpen a I _ e j e«_ c^re dejH

an 11 of 5 juni te bresiger om vroegtijdig richting
te krijgen
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