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Aanleiding
Uit recent detaii onderzoek is naar voren gekomen dat in een van de

risicomodeiien van DF A nog steeds twee proxies worden gebruikt voor het

bepalen van Nederlanderschap niet Nederlanderschap wat gereiateerd is aan

nationaiiteit
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10 2 e

Van

Directeur CD

Datafundamenten en

Analytics

Kernpunten
• Voor het risicomodei OB Carrouseifraude OB CF worden twee proxies

gebruikt waarin Nederlanderschap niet Nederiandschap wordt afgeieid
• Hoewei doeibinding reievant en mogeiijk was voor het gebruik van deze

proxies heeft hier geen formele vastiegging en vaststeiiing voor

plaatsgevonden en geen herevaiuatie nadat voor nationaiiteit een

expiiciete wetteiijke basis als vereiste was toegezegd Hierdoor kon

voldoen aan de AVG niet worden vastgesteid
• Op 26 juni j l heb ik na consuitatie met de afnemer adMKB het

systeem en werkvoorraad onbereikbaar gemaakt
• Er worden diverse maatregeien genomen om zeker te steiien dat het

risicomodei AVG proof zo spoedig mogeiijk weer in productie genomen
kan worden

Kopie aan

Bijiagen
0

Toelichting

In het verslag van het DT BD van 11 juli 2019 had UHB de actie uitgezet naar

aanleiding van de gevraagde borging om 2® nationaiiteit niet als risico indicator te

gebruiken om te onderzoeken waar 1® nationaiiteit terecht dan wel onterecht als

risicoindicator werd gebruikt Daar heeft DF Atoen een aantal maatregeien op

genomen

Op 28 april j l heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer in de brief

Voortgang van de hersteloperatie Toeslagen het volgende gemeld

Daarnaast zijn bij de overige onderdelen van de Belastingdienst de risicomodeiien

en de selectleregels van de Belastingdienst doorgelicht op het gebruik van

nationaiiteit Naar aanieiding hiervan is de tweede nationaiiteit uit de

risicomodeiien en seiectieregels verwijderd De eerste nationaiiteit is hier slechts

nog in opgenomen als daar een wetteiijke grondslag voor bestaat en

noodzakelijk is om de taken uit te voeren Hierbij kan gedacht worden aan

specifieke gevallen in de Loonheffing
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Op basis van deze brief heb ik eind april 2020 binnen DF A gevraagd wat nu de

stand van zaken is van het gebruik van nationaliteit Op 20 mei j l heb ik

daarover een nota met een stand van zaken ontvangen Dat gaf op dat moment

aan dat nationaliteit niet onterecht werd gebruikt ais risico indicator en dat daar

waar dat nog wel speelde nationaliteit was verwijderd

Ik heb vervolgens een team van inhoudelijke experts gevraagd om dossiers op te

bouwen die achtergrond gaven bij eventuele vragen bij de technische briefing dan

wel een extra verificatie van de positie van DF A over het gebruik van

nationaliteit

Op 24 juni heb ik aan die groep gevraagd om specifiek voor een protected
datafundament fraude risico indicatoren FRI een inhoudelijke validatie te doen

op het gebruik van nationaliteit voor de twee producten OB Carrouselfraude en

Afgifte BTW nummer

Nu is het gebruik van nationaliteit bij OB CF niet onlogisch om BTW Carrousel

fraude te kunnen plegen is Internationale samenwerking nodig

Op 25 juni ontving ik een lijst van sub routines deelprogramma s waarin in twee

gevallen nationaliteit niet rechtstreeks werd gebruikt maar ais proxy dus een

indirecte manier om niet de nationaliteit maar om ingezetenschap
Nederlander niet Nederlander vast te stellen

Een voorbeeld van een proxy ais iemand BTW aangeeft en een zeer recent BSN

heeft dan valt daaruit af te leiden dat het om een niet Nederlander gaat de

feitelijke nationaliteit is hieruit niet af te leiden

Ik heb toen de achtergrond van beide proxies opgevraagd net ais de GEB

Daaruit komen de volgende feiten naar voren

1 In 2016 heeft de rechtsvoorganger van DF A aan Vaktechniek en

DGBel Cluster Bedrijf Juridische zaken voorgelegd hoe om te gaan met het

gebruik van een proxy Daarbij Vaktechniek per bief op 1 december 2016

aangegeven deze proxy toelaatbaar te vinden er is geen sprake van

ongeoorloofd profileren terwiji de coordinator gegevensbescherming aangaf dat

er niet geselecteerd wordt op etniciteit en dat daarmee het advies is om deze

proxy voor een afgebakende periode te proberen te evalueren en bij te stellen

2 Uit interne mailcorrespondentie van 16 juni 2017 blijkt dat voor een ander

risicomodel Afgifte BTW nummer wat ais enige andere ook gebruik maakt van

hetzelfde datafundament er toch aanbevolen werd om deze indicatoren niet te

gebruiken Voor afgifte BTW nummer is dat ook niet gebeurd
3 Uit de laatst uitgevoerde GEB voor OB CF medio vorig jaar wordt geen melding

gemaakt van het gebruik van een proxy van persoonsgegevens

4 Uit nader onderzoek voor het datafundament FRI bleek dat wij geen eigen
actief proces hadden op het bewaken van bewaartermijnen wat wel een AVG

vereiste is

Op dat moment ontstond mijn voorgenomen besluit om tijdelijk het risicomodel

OB CF stil te leggen zeker in het licht van de stuurgroep FSV waarbij de

staatssecretaris zeer resoluut haar standpunt mededeelde ais het niet AVG

conform is dan leggen het proces stil Ook de ad IV D heeft mij soortgelijk per

mail hierover geinformeerd waarbij het argument te risicovol om niet stil te

leggen gold

Op 25 juni heb ik contact opgenomen met de dMKB en aansluitend de

waarnemend adMKB om mijn voorgenomen besluit te bespreken Zij hadden

begrip voor dit voorgenomen besluit
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Op 26 juni om 12 00 zijn vervolgens de toegang tot de applicatie en de

werkvoorraad geblokkeerd nadat alle betrokkenen tussen 10 00 en 12 00 zijn

geinformeerd

En hoe nu verder

DF A heeft de volgende stappen gezet
1 Het Datafundament FRI zal op 3 juli 2020 een eigenstandig proces

hebben ter bewaking en realisatie van de wettelijke bewaartermijnen
2 Vandaag 29 juni 2020 heeft mijn Privacy Security officer aan de FG de

vraag gesteid om zeker gezien het verieden en de gewijzigde positie van

het persoonsgegeven nationaiiteit uitspraak te doen over het gebruik van

proxies voor nationaiiteit Nederiander niet Nederiander Mocht de FG

hiervoor groen iicht geven dan kan het modei opnieuw in productie
worden vrijgegeven en zai spoedig daarna de formeie vaststeiiing van de

aangepaste GEB plaatsvinden die ingebracht wordt door de verwerker

MKB

3 Het bouw en beheerteam van DF A gaat onderzoeken wat het effect is

op de effectiviteit van het risicomodei OB CF zonder dat beide proxies in

het model gebruikt worden Als de effectiviteit voldoende is naar inzicht

van de verwerkersverantwoordelijke waarnemend of piv adMKB dan zal

het model beide proxies verwijderen en kan het model weer worden

vrijgegeven
4 Er wordt een tijdelijk nieuwe versie van de GEB gemaakt waarin beide

proxies nadrukkelijk zijn opgenomen en die dan middels een regulier

goedkeuringstraject wordt vastgesteld
5 Op dit moment wordt gestart met een inventarisatie om alle

risicomodellen van DF A qua inhoud te controleren op het gebruik van

proxies van nationaiiteit en of de GEB deze ook juist omschrijft

10 2 eDaarnaast heeft dDF A aan de adviseur van de DG

om te komen tot een procedure welke stappen doorlopen moeten worden om een

applicatie dan wel proces stil te leggen zodat dit via een gestandaardiseerd proces

loopt

gevraagd
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Belastingdtensc
m

Agenda Lijst 1 week 29 juni 3 juli
Ter discussie inDT

Langslopen status van politieke dossiers en adresseren belangrijkste knelpunten en risico s

FSV Status van rood naargeel gegaan De brief naar de K^mer is uitgesteld naar 10 juli

Politieke

dossiers

I buiten verzoekOntwikkel

2 ] trajecten

buiten verzoek

Overige
aandachts

punten€

Urgente actie nodig buiten DTOp schema of actieplan in werking Knelpunt risico s wordt geadresseerd in ander gremium dan DT Urgente actie nodig van DT

1 Bespreken van de procesnotitie is reeds geagendeerd in het DT van 2 juli
1
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Belastingdiensc
m

Back up 9 24 trajecten in de knelpunten en risico logs van Lijst 1

In knelpunten en

risicologs

To ez egging
voor na reces

Cluster^ Traject Trekker uit DT Contactpersoon

O10 2 eFSV

Politiek urgente
dossiers

Sturing en

beheersing

Personeelen

cultuur

ICTc

2
a
■I—I

buiten verzoek

2

Verbeteren

uitvoering
§
4 1

c

Q

Fiscaal

Handhaving en

toezicht

Toekomstbeeld

1 Clustering is tijdelijk en is niet geaccordeerd in het DT De clustering wordt herzien zodra trajecten kunnen worden opgehangen aan de nieuvue strategische pijiers van BD 2 Kerndepartement heeft leiding
over het traject 3 Nu Lonneke van Sleuwen

2
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^ Nieuw ofaangepastto v vorigeweek

Belastingdtensc
m

Knelpunten op politieke dossiers

Knelpunt Huidige situatie Voorgestelde escalatie vervoigstap Status

0
Nationaliteit in

risicomodellen en

selectieregelsj
Governance structuur

en projectorganisatie
nog niet ingericht

De activiteiten in het trajectzijn erg versnipperd belegd o a bij
UHB IV D DF A risicomodellen VT selectieregels lokale

selectiemethoden P wettelijke grondslagen DGFZ

Er is nu geen formele programme manager of programme team

Er is ook geen eindverantwoordelijke gedefinieerd op DT niveau

Hierdoor wordt onderlinge afstemming en besluitvorming

bemoeilijkt waardoorde opievering gevaarloopt

KPMG heeft de tweedeconceptrapportage betreft FSV FSV

achtigen waarborgen voorfraudesignalen en informatiestromen

opgeleverd
De meeste deelproducten zijn afgerond of liggen ter bespreking
bij de Stuurgroep
Alle directies hebben het rapport voorzien van feitelijke reacties

Beoordeling is nodig of bevindingen van KPMG naargebruik FSV

en effecten op burgers bedrijven en FSV achtigen voldoende

diepgang heeft en voldoende gevalideerd is Op di 30 juni voIgt
een extra stuurgroep om deze conclusie te trekken

Overleg tussen UHB en Vaktechniek

over inrichting governance structuur

en projectorganisatie
Dit kan mogelijk langerduren omdat

aandacht wordt weggetrokken door

voorbereiding van technische briefing

Programma FSV |
Extern onderzoek

leverta g v korte

tijdsduur nietaile

benodigde bevindingen

Extra stuurgroep op 30 juni voor

politiek bestuurlijke weging van het

KPMG rapport en de conclusies over

FSV en FSV achtigen inclusiefde

beoordeling welke vervoigstappen na

het KPMG onderzoek nog nodig zijnop

Programma FSV|
Inhoud Kamerbrief is

nogonvoldoende
voidragen doordat

deelresuitaten nog niet

af zijn of van voldoende

kwaliteit

Voorde Kamerbrief zijn deelresuitaten nodig op de

deelonderwerpen fraudeaanpak onderzoek FSV en FSV

achtigen tijdelijke beveiligde onngeving interne

beheersmaatregelen inzageverzoeken en vervoigstappen voor

fase 2

De passages van de deelproducten liggen ter informat ie bij het

schrijversteam
De storyline is gemaakt en met de Stas besproken
De inhoud en insteek van de brief zijn afhankelijk van de

appreciate van het externe rapport
In de Stuurgroep van 25 juni wordt uitstel aangevraagd voor het

opieveren van de brief naar 10 juli

• Monitoring voortgang in Stuurgroep
FSV

• Monitoring voortgang bij
schrijversteam direct

op schema of actieplan in werking ^ Urgent actie nodig buiten DT @Knelpunt risico s wordt geadresseerd in andergremium dan DT Urgent actie nodig van DT
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^ Nieuw ofaangepastto v vorigeweek

Belastingdtensc
m

Knelpunten op politieke dossiers

Knelpunt Huidige situatie Voorgestelde escalatie vervoigstap Status

buiten verzoek

Op Schema of actieplan in werking ^ Urgent actie nodig buiten DT @Knelpunt risico s wordt geadresseefd in andergremium dan DT Urgent actie nodig van DT
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^ Nieuw ofaangepastto v vorigeweek

Belastingdtensc
m

Risico s OP politieke dossiers

Risico Huidige situatie Actieplan datum Status

Nationaliteitin

risicomodellenen

selectieregels |

Mogelijke kritische

reacties uit Kameren

maatschappij na

Technische briefing

• Technische briefing overwerking en totstandkomingsproces
van risicomodellen en selectieregels is op 2 juli 2020 in plaats
van na de zomer

■ Globale aard van Technische briefing kan vragen en kritische

reacties bij Kamer en maatschappij oproepen

Beantwoording SO is op 31 Augustus Hierwordt uitgebreid
antwoord gegeven op de detailvragen die o a afhankelijkzijn
van uitkomsten van de onderzoeken

Hierdoor ontstaat veel tijd tussen technische briefing en

beantwoording SO wat mogelijk een verkeerd beeld geeft en

het vertrouwen in de Belastingdienst schaadt

• Teamstort volledige capaciteit op goede

voorberaiding technische briefing om
kans op kritische reactieste

minimaliseren

buiten verzoek

0 Nationaliteit in

risicomodellenen

systemeni
Kritische reacties uit

Kamer mochtertoch

een applicatie worden

gevondendie
nationaliteit inciudeert

als daar geen expliciete
wetteiijke grondslag
voor is

Het is een uitdaging om een beeld te krijgen van alle

bestaandeselectiemethoden risicomodellen en query s in

organisatie
De kans bestaatdat risicomodellen of selectieregels incl

query s niet in beeld zijn en dat nationaliteit na 1 januari
2020 mogelijk nog wordt gebruikt zonder expliciete wetteiijke
grondslag
Daardoor kan niet met 100 zekerheid toegezegd worden dat

nationaliteit na 1 januari 2020 niet meer wordt gebruikt ten

behoeve van de handhavingstaakzonderdat daareen

expliciete wetteiijke grondslag voor is

Momenteel lopen er onderzoeken om

naderinzicht teverkrijgen in gebruik
nationaliteit en evt gevolgen daarvan

voor belastingplichtigen
Indien politieke gevoeligheden naar

boven komen dan wordt dit gemeld

Op schema of actieplan in werking Knelpunt risico s wordt geadresseerd in ander gremium dan DT Urgent actie nodig buiten DT Urgent actie nodig van DT
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Belastingdtensc
m

Risico s OP politieke dossiers

Risico Huidige situatie Actieplan datum Status

@
Nationaliteit in risicomodeilen

en selectieregels I

Beantwoording SO mogelijk

vertraagd door noodzaak

interdepartementale
afstemming

Gebruik nationaliteit in toezicht is overheid breed

Er is een noodzaakvoorinterdepartementale
afstemming
Deze afstemming vergt tijd waardoorde opievering
gevaarloopt

• Stas is en wordt op de hoogte gehouden
• Vanuit UHB is er interdepartementaal

contact

0
Nationaliteit in risicomodeilen

en sySterne n I

Beantwoording SO mogelijk
bemoeilijkt en vertraagd door

tegenstrijdige uitkomsten
onderzoeken

Beantwoording van SO is afhankelijk van uitkomsten

onderzoeken

De uitkomsten van de onderzoeken kunnen mogelijk
tegenstrijdig zijn
Hierdoor wordt beantwoording bemoeilijkt waardoor

tildslijnen mogelijk in qevaarkomen

Uitkomsten van onderzoeken worden

beoordeeld op aspecten om

tegenstrijdigheid snel identificeren

Tijd tot eind augustus om SO te

beantwoorden is hopelijk voidoende om op

teqenstriidiqheden te anticiperen

bjiten verzoek

Op schema of actieplan in werking Knelpunt risico s wordt geadresseerd in ander gremium dan DT Urgent actie nodig buiten DT Urgent actie nodig van DT
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Versie 25 juni 2020 | Belastingdiensc
m

Programma FSV Fraude signalering Voorziening
I

Beschrijving project Onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening bij de Belastingdienst met aandachtvoorde

werking problemen vergelijkbare systemen en mogelijke herstelacties

Governance Wekelijkse stuurgroep incl Stas

Eindverantwoordelijk
Eerste aanspreekpunt

10 2 e

Projecten werkstromen Producten Gereed Status

©Opstellen Kamerbrief Kamerbrief gunning extern onderzoek fasering 26 mei

Kannerbrief eerste fase

Analyse huidige kaders

Voorstel vervolgaanpak

TotaaIrapportage FSV

Voorstel tijdelijke beveiligde omgeving

Shortlist met FSV achtigeapplicaties

Totaal rapportage FSV achtigen

Voorstel handeiswijze afdoening FSV verzoeken

Eventueel procesinrichting dossierinzage

Overzicht huidige waarborgen voor fraudesignalen

Voorstel vooractie Veegacties

Vervolgacties versterken positie FG en positie PO BD

Voorstel vervoigstappen fase 2

Voorstel vervoigstappen ontwikkeling nieuwe applicatie

10 juli

Fase 2

5 juni

2 juli

25 juni

12 juni

2 juli”

18 juni

Fraude aanpak BD

©
Onderzoek FSV

©

©Onderzoek FSV achtigen

©Inzagerecht

Interne maatregelen BD breed 2 juli

25 juni

11 juni

2 juli

Fase 2

©

©
Vervoigstappen

• •

T Afgerond ^ Opievering voigens plan Risico s voortijdige opievering Interventie nodig voortijdige levering ^ Niet gestartToezeggingTK |
0
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1Versie 24juni 2020 BelastingdtenscJ m Politieke dossiers

buiten verzoek

ToezeggingTK | Afgerond Opievering volgens plan Risico s voortijdige opievering ^ Interventie nodig voortijdige levering Niet gestart738553 00185



Planning is nog onderhanden

werk door opstart dossier
Versie 25 juni 2020 Belastingdtensc

mJ2

Nationaliteit in risicomodellen en systemen I II

Beschrijving project Dossierom nationaliteit uitgezonderd indien er een expliciete wetteiijke grondslag voor

is te ve™ijderen uit systemen en niet meer te gebruiken ten behoeve van de handhavingstaakvan de BD

Governance Voigt

Eindverantwoordelijk Voigt
Eerste aanspreekpunt ^^ 10 2 e

10 2 e

Projecten werkstromen Producten Gereed Status

Governance en projectorganisatie Governance en projectorganisatie ingericht n t b

Toezeggingen Tweede Kamer Gegeven tweede nationaliteit van Nederlanders uit systemen verwijderen brief 15 november 1 januari 2020

2019

Gegeven nationaliteit niet meergebruiken t b v de handhavingstaak indien er geen expliciete 1 januari 2020

wetteiijke grondslag voor is brief 15 november 2019

SO Kamervragen inzake het gebruik van nationaliteit in risicomodellen en selectieregels bij de 31 augustus 2020

Belastingdienst beantwoorden

Technische briefing over werking en totstandkomingsproces van risicomodellen en

selectieregels verzorgen

2 juli 2020

Overzicht lijst met benodigde expliciete wetteiijke grondslagen opstellen DGFZ 31 augustus 2020

CAP Onderzoekof en waar

nationaliteit opgevraagd word
voorlokale selectieregels incl

query s en systemen en of en zo 3 nationaliteit na 1 januari 2020

ja waar een expliciete wetteiijke voorlokale selectieregels incl query s en systemen
grondslag bedoeld in de

toezegging in Kamerbrief 15

november 2019 nodig is

Onderzoeken opvragingen nnet o a

1 twee nationaliteiten voor23 juli 2015

2 nationaliteit voor 1 januari 2020 en

n t b

NB applicaties die lijken op de FSV applicatie worden meegenomen in het FSV onderzoek zie

one pagerFSV

Toezegging TK | J Afgerond ^ Opievering volgens plan Risico s voortijdige opievering ^ Interventie nodig voortijdige levering ^ Niet gestart
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Planning is nog onderhanden

werk door opstart dossier
Versie 25 juni 2020 Belastingdtensc

mJ2

Nationaliteit in risicomodellen en systemen II II

Projecten werkstromen Producten Gereed Status

Binnen de dienst Onderzoekof en Overzicht maken van het gebruik van nationaliteit in risicomodellen Df A en selectieregels VT

waar nationaliteit gebruikt wordt inclusief de onderiiggende wetteiijke bepaiingen
in risicomodellen DF A en

selectieregels VT en lokaal en of

en zo ja waareen expliciete
wetteiijke grondslag bedoeld in de Onderzoeken gebruik inci doel tweede nationaiiteit voor23 juii 2015 in iokaie selectieregels inci n t b

toezegging in Kamerbrief 15
query s NB appiicaties die iijken op de FSV applicatie worden meegenomen in het FSV onderzoek

november2019 nodig is zie one pager FSV

Onderzoeken gebruik Oncl doel nationaliteit voor 1 januari 2020 in lokale selectieregels inci

query s NB appiicaties die iijken op de FSV applicatie worden meegenomen in het FSV onderzoek

zie one pager FSV

Onderzoeken gebruik inci doel nationaliteit na 1 januari 2020 zonder expliciete wetteiijke
grondsiag in Iokaie selectieregeis inci query s NB appiicaties die Iijken op de FSV applicatie
worden meegenomen in het FSV onderzoek zie one pager FSV

Opstellen lijst met benodigde expliciete wetteiijke grondslagen voor nationaliteit in lokale

selectieregels inci query s en systemen DGFZ DJZ en FJZ

2 juli 2020

Opstellen lijst met benodigde expliciete wetteiijke grondslagen voor het gebruik van nationaliteit in

risicomodellen en selectieregeis DGFZ DJZ en FJZ

n t b

n t b

n t b

n t b

Bestendiging proces voorgegevens Gegevensbescherming beoordeling GEB of willen mogen kunnen toets voor nieuwe query s

volledig geintegreerd in proces

Onderzoeksvragenen tijdspad opgesteld

Opdracht is definitief

Rapport is opgeleverd

APonderzoek voortouw niet bij Rapport is opgeleverd NB Betreft ooktoeslagen zie one pager FSV

DGBD

WOB onderzoek

n t b

ADR onderzoek naar wijze van

totstandkoming van query s

risicomodellen en selectieregels
data analyses bij BD

30 Juni

30 Juni

n t b

Voor zomer

Overzicht en verzameling informatiestukken over gebruik nationaliteit bij Belastingen Vergelijkbaar
met informatie WOB verzoekFTM bijTSL mede afhankelijk van formele uitbreiding WOB verzoek

FTM naar BD Blauw

2 Afgerond ^ Opievering volgens plan

n t b

Risico s voortijdige opievering Interventie nodig voortijdige levering ^ Niet gestartToezegging TK |
XT
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De volgende 12 pagina's zijn verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek waren.
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A Belastingdienst

Verslag
Managementteam DF A

29juni 2020 11 45

WebEx

Datum

Locatie

Aanwezig

10 2 e

Extra

Afgemeld

Besluit directeur tijdelijk stopzetten risicomodel OB carrouselfraude

2 Vrijdag heeft|iQ 2e

de lucht gaat Besluit 2020 37

1 A

] besloten dat Met risicomodel BTW carrouselfraude tijdelijk uit

De reden voor dit besluit is dat we sinds woensdag weten dat er in dit risicomodel twee proxy s

gebruikt worden waarmee ingezetenschap Nederlander niet Nederlander bepaald kan worden

Of dat is toegestaan is in 2016 al juridisch onderzocht en aan de toenmalige FG voorgelegd die

beiden akkoord gaven Immers er is een logische reden vanuit het doel van dit risicomodel

BTW carrousel fraude gaat per definitie over Internationale bedrijven om deze proxy s op te

nemen

Er zijn ondanks deze toestemming drie relevante ontwikkelingen die maken dat dit besluit

genomen is

De staatssecretaris heeft in zijn brief aan de 2e kamer op 11 mei 2020 het volgende

geschreven Daarom is reeds door onze ambtsvoorganger besloten dat nationaliteit

uitgezonderd indien er een expliciete wettelijke grondslag voor is niet meer te gebruiken ten

behoeve van de handhavingstaak van de Belastingdienst De AP doet reeds onderzoek ofde

Belastingdienst bijzondere persoonsgegevens waaruit ras of etniciteit blijkt mogelijk

onrechtmatig heeft verwerkt Daarmee is er een nieuw juridisch feit ontstaan wat maakt dat

we zorgvuldig moeten toetsen of dit risicomodel wel AVG proof is

Zeer binnenkort komt het rapport van KPMG uit over FSV en gerelateerde applicaties bestanden

waarin er uiteraard ook gekeken wordt naar DF A en zijn er specifieke aanvullende vragen

gesteld door de 2e kamer over het gebruik van nationaliteit binnen DF A Daar is gedegen
onderzoek naar gedaan door onze eigen afdeling kwaliteit waarin geconstateerd werd dat wij
nationaliteit niet meer gebruiken in onze modellen Deze bevinding komt bovenop dit

onderzoek en daar moet ik melding van maken

Het toenmalige management heeft al in 2016 besloten dat zij vonden dat beide proxy s toch

verwijderd moesten worden uit het model Dat besluit staat nog steeds maar is niet uitgevoerd

3
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beide proxy s zitten er nog steeds in

B Genomen acties

Afgelopen vrijdag is er een extra MT is waarin bovenstaande is besproken 26 juni 2020 10 00

Vervoigens zijn de productmanagers en de teamieiders ingeiicht 26 juni 10 45

Team VPTis ingeiicht 26 Juni 11 15

Mail naar aiie medewerkers 26 juni 2020 14 05

Mail naardirecteuren die het raakt pDG en DG 26 juni 2020 14 37

Aandacht in weekstart DF A toelichting van het besluit naar alle medewerkers DF A 29 juni
2020 11 15

Te nemen acties

In dit overleg moeten we afspraken maken en beleggen wat er nu moet gebeuren Hieruit volgen 6

acties

C

1 Op basis van laatste GEB eerdere informatie akkoord VT akkoord |1Q 2e

aan FG of gebmik ingezetenschap Nederlander niet Nederlander geoorloofd is liQ 2e

} vragen

10 2e

2 Beoordelen van effect op effectiviteit van BTW carrouselfraude model als de 2 SUB’s jio 2dg

tijdelijke uitgeschakeld worden Als het effect beperkt is dan kan model weer

vrijgegeven worden zonder beide SUB’sJ^o ^e

3 Nieuwe GEB opstellen waarin gebruik van nationaliteit persoonsgegevens dan wel proxies
ervoor wel wordt beschreven 2e

10 2dg

4 Volgens de DFEX lijst alle risicomodellen op inhoud controleren voor het gebruik op

nationaliteit dan wel proxies op nationaliteit Zo ja checken of deze in de GEB PIA ook

expliciet wordt vernoemd Apart inbrengen ho 2e [
5 Datafundament FRI AVG proof maken door actieve invoering van bewaartermijnen

10 2e

6 Nota aan de staatssecretaris en DG om hen te informeren over het stilleggen en de te

nemen stappen h° 2e

Als laatste wordt besloten dat de komende 3 dagen elke dag om 8 45 overleg is over de stand van

zaken

D Sluiting
De voorzittersluit de vergadering
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Belastingdienst

Handletding voor analisten werkzaam aan De Poort

Naam dienstonderdee

CAP DF A

Contactpersoon

10 2 e

Inhoudsopgave

Auteur
1 Inleiding 2

1 1 Het kalenderjaar 2020 wordt een bijzonder jaar 2

1 2 Kansen en bedreigingen voor De Poort 4

10 2 e

Datum

9 maart 2020

2 Algemene Klant Informatie AKI 5

2 1 De AKI codes van De Poort 5

2 2 Het actuele AKI beleid 5

2 3 Lijst CAF IT posten 5

Versienummer 2020 1

Kopie aan

10 2 e

3 Onderscheid GEORGAIVIISEERDE en INDIVIDUELE IT posten 5

4 Intensief Toezicht IT wel of geen blokkade AVA ver 6

4 1 In beginsel altijd blokkade AVA ver 6

4 2 Geen blokkade AVA ver 6

5 Deblokkeringbeleid AKI 7

5 1 AKI 1043 posten 7

5 2 AKI 1044 posten 8

6 Lijst met verdachte BECONS 9

7 Overzicht query s Intensief Toezicht 10

DA 2019 Binnenland 10

DA 2018 Binnenland 11

DA Oude jaren Binnenland 12

DA query s Buitenland 12

De AKI FOTO 12

Query s VT VA proces 12

7 1

7 2

7 3

7 4

7 5

7 6

8 De procestaak HOTHOR van CAP Heerlen 13

8 1 Inleiding 13

8 2 Query s HOTHOR DA Binnenland 13
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8 3 Query s HOTHOR DA Buitenland 15

8 4 Query HOTHOR VT VA proces 17

9 Overzicht UWB binnen VT VA proces 18

9 1 Belastingjaar 2018 18

9 2 Belastingjaar 2019 20

9 3 Belastingjaar 2020 22

10 Berekenen financieel belang Poortwachters 24

10 1 DA proces 24

10 2 VT VA proces 24

10 3 Lane of Fame 25

11 Handlelding bij de diverse query s Intenslef Toezicht 25

Bijiage 1 Instructle VTA team Eindhoven 84

Bijiage 2 CAF lijst te volgen ANBI s 86

1 Inlelding

1 1 Het kalenderjaar 2020 w ordt een bijzonder jaar

10 2 e

Eindelijk lijkt er duidelijkheid te komen over de positionering van de werkzaam

heden aan De Poort De eindverantwoordelijkheid van de werkzaamheden komt bij
P te liggen Dat betekent overigens niet dat P daardoor per definitie ook de

actieverantwoordelijkheid heeft voor de werkzaamheden Als CAP voor het

verwerken van bijvoorbeeld de IB80 posten de actieverantwoordelijkheid heeft

neemt CAP zelf geen besluiten maar voert de werkzaamheden uit zoals beschreven

in de Handleiding voor analisten aan De Poort Het management van P en CAP

gaan nog nadere afspraken maken over de wijze waarop de aansturing wordt

ingevuld De intentie bestaat om de gevolgen voor de medewerkers aan De Poort

zo gering mogelijkte houden

10 2 e

2
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10 2 e
Mede daarom is besloten

om voor de aangiftecampagne 2019 dezelfde vertrouwde query s te draaien als

voor 2018

10 2 d

10 2 e

In het najaar 2019 kwam de Belastingdienst in Zwaar weer terecht De CAFll

zaak plaatste de Belastingdienst in een kwaad daglicht De werkelijkheid en de

politieke werkelijkheid lopen bij deze zaak verder uit de pas dan gewoonlijk

Institutionele vooringenomenheid en etnisch profileren wordt de Belastingdienst
verweten Natuurlijk zijn er in de CAFll zaak door Belastingdienst Toeslagen
fouten gemaakt maar niet alleen daar De gehele overheid van wetgever tot

uitvoerder heeft gefaald Het via Toeslagen rondpompen van overheidsgelden is

van meet af aan een politiek gedrocht geweest Het Alles of niets principe dat de

wetgever bedacht als reactie op de Bulgarenaffaire kan zonder overdrijven

gerekend worden tot een politieke blunder van de buitencategorie Gelukkig heeft

elke medaille twee kanten en het lijkt erop dat het risicovolle rondpompen van

overheidsgelden via Toeslagen op de schop gaat

De dienstleiding heeft onder politieke druk inmiddels maatregelen genomen n a v

bovengenoemde verwijten Zo mag CAP Apeldoorn in query s geen

nationaliteitscodes meer opnemen Aanvankelijk gold dit ook voor query s

Buitenland waar de nationaliteit van belastingplichtige vaak van belang is in

Verdragssituaties en voor het bepalen van de premieplicht Gelukkig is die

maatregel van tafel en blijft de nationaliteit van de klant zichtbaar in de query s

Buitenland

Het woord F is inmiddels in weegregels vervangen door Intensief Toezicht

De teksten in AKI volgen en daarom is het logisch dat ook het taalgebruik in deze

handleiding de nieuwe trend voIgt Je hoeft overigens geen psycholoog te zijn om

te kunnen voorspellen dat de kans groot is dat het gebruik van de term Intensief

Toezicht averechts gaat werken

3
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Eind oktober 2019 heeft De Poort overleg gehad met LR I Voor 2020 verwacht

LR I meer ruimte voor Toezicht Gezien die verwachtingen handhaaft De Poort de

detectie van code 9048 posten SZK

In mei 2020 wordt AKI gemoderniseerd AKI wordt gebruiksvriendelijker en de

wirwar van mogelijkheden wordt beperkt We moeten alert blijven op mogelijke

gevolgen omdat deze AKI transitie plaatsvindt in de drukste periode van De Poort

Kansen en bedreigingen voor De Poort

De wereld verandert en de Belastingdienst verandert mee Veel Oudgedienden
verlaten hettoneel en worden vervangen door jonge ambitieuze en vaak hoog

opgeleide nieuwe medewerkers Volgens de nieuwe bewindslieden van Financien

moet met name de cultuur binnen de Belastingdienst veranderen en moet er meer

en beter geluisterd worden naar de werkvioer Dit laatste klinkt als muziek in mijn
oren maar ik betwijfel dat het management in staat is deze cultuurverandering op
te pakken

1 2

Ook voor De Poort betekent stilstaan achteruitgang De Poort moet in de toekomst

alert blijven en oog hebben voor kansen en bedreigingen Ik hoop dat|i0 2 ^in 2020

een nieuwe sparringpartner krijgt met wie hi] samen aan dit o zo belangrijke
onderdeel van het spel invulling weet te geven

Kansen liggen voor het oprapen maar je moet er wel oog voor hebben en er tijd
voor vrijmaken Kortom Investeren in de Toekomst van De Poort en dej uiste

prioriteiten stellen

Eind September doken bij CAP Heerlen enkele keiharde IT posten op in het

HOTHOR proces van de gedMormaliseerde aanvullingen IH

Dit biedt kansen voor De Poort Deze nieuwe HOTHOR stroom moet in overleg met

het management van CAP worden toegevoegd aan de werkzaamheden van De

Poort De al langgekoesterde wens van De Poort om alle HOTHOR signalen IH via

query s aan De Poort te beoordelen komt dan weer een stapje dichterbij Eigenlijk
zou het realiseren van die doelstelling voor De Poort in 2020 een speerpunt moeten

zijn
Als De Poort er vervolgens in slaagt om de HOTHOR grenzen de komende Jaren

telkens iets te verlagen dan levert De Poort een belangrijke bijdrage aan het

verbeteren van het Toezicht De volgende stap zou dan Een variabele HOTHOR

kunnen zijn De uitstraling die de kwaliteitstoename van dit vangnet dan krijgt mag

niet onderschat worden

10 2 e hoopt dit jaar tijd te kunnen vrijmaken om de omvang van de uitworp van de

weegmodule binnen het VT VA proces te beperken Als dat lukt levert hij op de

valreep nog een mooie bijdrage aan het verder optimaliseren van de kwaliteit en

doelmatigheid binnen dit proces

Naast kansen zijn erookvoortdurend bedreigingen voor hetwerk aan De Poort

Steeds opnieuw staan er collega s op die roepen dat het werk van De Poort kan

4
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worden overgenomen door de automatisering Vaak hebben die collega s geen

enkel benul van het werk dat aan De Poort verricht wordt Op die geluiden moet De

Poort op gepaste wijze blijven reageren Dat heeft de Poort de afgelopen 13 jaren

gedaan en die noodzaakzal in detoekomst niet veranderen

2 Algemene Klant Informatie AKI

2 1 De AKi codes van De Poort

In onderstaandetabel tref je een overzicht aan van de AKI codes die door De Poort

worden gebruikt

10 2 d

2 2 Het actuele AKi beleid

10 2 d

10 2 d

10 2 d

3 Onderscheid GEORGANISEERDE en INDIVIDUELE IT posten

Het onderscheid tussen georganiseerde IT posten en individuele IT posten is per 1

September 2018^ op voorstel van De Poort vervallen Voor de analisten aan De

5
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Poort en het VTA team in Eindhoven een zegen Het onderscheid werd in 2015 met

heel veel machtsvertoon door het IT management IH doorgedrukt maar het

onderscheid heeft nadien nooit een rol gespeeld bij het maken van keuzes Jammer

van de verspilde capaciteit

10 2 d

4 Intensief Toezicht IT wel of geen blokkade AVA ver

Voor IT aangiften geldt vanaf het belastingjaar 2018 het volgende beleid

4 1 In beginsel altijd blokkade AVA ver

10 2 d

Voorbeeld

10 2 d

4 2 Geen blokkade AVA ver

10 2d
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10 2 d

8 De procestaak HOTHOR van CAP Heerlen

8 1 Inleiding
De procestaak HOTHOR is voor alle door de automaat opgelegde aanslagen IH VA

AVA ver en DA sinds jaar en dag belegd bij CAP in Heerlen Tot 2014 werden de

HOTHOR signalen in Heerlen handmatig beoordeeld door medewerkers op C

niveau Een tijdrovende en geestdodende taak die mede daardoor kwalitatief nooit

bet gewenste niveau bereikte In 2014 besloot De Poort in overleg met bet

management van CAP om binnen deze procestaak query s in te zetten Sindsdien

worden de HOTHOR signalen op F niveau beoordeeld en is de inzet van

medewerkers met 75 teruggedraaid Deze kwaliteitsimpuls bleef in bet land niet

onopgemerkt In 2017 en 2018 hebben

overleg gehad over bet idee om ook de HOTHOR signalen die na Toezicht ontstaan

aan De Poort te beoordelen via query s

Procesregie CAP MIA IH is in de zomer van 2019 gestart met bet schrijven van een

advies dat ter goedkeuring aan bet management wordt voorgelegd

in Utrecbt diverse keren10 2 e

10 2 e procesinricbter van

Recent bleek dat de HOTHOR negatief uit bet proces gedeformaliseerde

aanvullingen IH ook belegd is bij CAP Heerlen Een uitgesproken kans voor De

Poort om bet werkpakket uit te breiden Als dat straks gerealiseerd kan worden in

combinatie met bet verlagen van de HOTHOR grenzen levert De Poort een

substantiele extra bijdrage aan betToezicbt Een lager vangnet betekent immers

een boger niveau Toezicbt

8 2 Query s HOTHOR DA Binnenland

10 2 d
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10 2 d

9 Overzicht UWB binnen VT VA proces

9 1 Belastingjaar 2018

Vet gedrukt 2 nieuwe UWB’s

De met een gemerkte UWB s altijd detecteren voor Regulier Toezicht

Beoordelen UWB j behoudens als sprake is van een IT post

10 2 d

19
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10 2 d

9 2 Belastingjaar 2019

10 2 d

De met een gemerkte UWB s altijd detecteren voor Regulier Toezicht

Beoordelen UWB behoudens als er sprake is van een IT post

20
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10 2 d
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10 2 d

9 3 Belastingjaar 2020

Vet gedrukt 5 nieuwe UWB s

De met een gemerkte UWB s altijd detecteren voor Regulier Toezicht

Beoordelen UWB behoudens als er sprake is van een IT post

10 2 d
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10 2 e
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30 juni 2020

Versienummer

MT overleg MKB

1

Bijiagen
GeenMT overleg MKB

30 juni 2020

Utrecht

Omsctirijving

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezifl
10 2 e
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Belastingdienst

stand van zaken

FlO veld

Samenvatting d d 30 juni 2020

Gebaseerd op

200630 Feitenrelaas FlO veld docx

Ketenregis^jT Klantgegevens

10 2 e
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Wat is het veld Verdachte FIO aantekening

Aanleiding om er naar te kijken is dat in het lijstje met uitworpredenen uit WAB ABN afgifte
btw nummer het BvR veld Verdachte FIO aantekening wordt genoemd

Zie bijiage 1 van het feitenrelaas voor alle uitworpredenen voor WAB ABN

Het veld is een vrij tekstveld dat volgens het Handboek Klantgegevens met name bedoeld

voor gegevens in BvR en niet voor fiscale informatie Het zit al in BvR sinds het begin 1990

en is in de loop der jaren voor verschillende doeleinden gebruikt Het veld is daardoor van het

begin gebruikt als kladblok aantekeningen veld Het is nog nooit massaal geschoond

Het werd vanaf 2012 in het kader van de BTW carrousel fraude gebruikt voor handmatige
selectie naar de zogenaamde A lijsten mogelijke risico posten OB vanaf 2017 is het voor

scripting gebruikt voor automatische uitworp en vanaf december 2019 is het opgenomen in de

automatische uitworpregels in WAB ABN

Zie bijiage 2 voor de historie over de A lijsten en de scripting

2
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Hoe wordt het veld FIO gevuld

In Handboek Klantgegevens is aangegeven welke aantekeningen er door

medewerkers van Klantgegevens geplaatst moeten worden

Zie bijiage 3 van het feitenrelaas voor de huidige mogelijke aantekeningen die

door medewerkers Kiantgegevens in het FlO veid kunnen worden gedaan

Daarnaast kunnen medewerkers van Klantgegevens aantekeningen
plaatsen in opdracht van Toezicht door middel van een mutatieformulier

Zie bijiage 4 van het feitenreiaas voor het formuiier en de toeiichting erbij

Heerlen Buitenland is naast Klantgegevens ook geautoriseerd om in

BvR aantekeningen voor hun eigen posten kantoorcode 99 en 136 op te

voeren Verder is het zeker dat er tot medio 2015 ook door andere

medewerkers aantekeningen zijn geplaatst
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Wat is de historie van de uitworp o b v FIO

Uitworp gebeurde voor juli 2017 handmatig

De eerste versie van het LlV script juli 2017 leidde tot een veel te grote uitworp

Zie bijiage 2 van het feitenrelaas voor de mail van 4 7 2017 hieromtrent

Op basis daarvan is de uitworp in 2017 genuanceerder ingericht door op termen uit de regels
te selecteren

Zie bijiage 7 van het feitenrelaas voor de criteria voor het script

In 2018 is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het veld te schonen De Werkgroep
Kwaliteit stelde daarbij vast dat in BvR 6 miljoen records een FlO aantekening hebben

Daarvan zijn er zo n 3 miljoen een regelig de rest bestaat uit meerdere regels

Zie bijiage 5 van het feitenrelaas voor het Memo Massale schoning aantekeningen FIO in BvR

Zie bijiage 6 van het feitenrelaas voor een opsomming van de geselecteerde termen in het FlO veld

De in de memo voorgestelde schoning heeft overigens niet plaatsgevonden

4
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Aan wie wordt het FlO veld geleverd

Volgens het leveroverzicht van de procesdeskundige Verstrekkingen BvR wordt

het veld via structurele S2S leveringen alleen geleverd aan DF A ten bate van

het risicomodel ABN

BICC gebruikt het veld in 3 queries In geen enkel geval wordt expliciet
uitgevraagd op dit veld Het is comfort info die wordt meegeleverd Het gaat om

query s t b v de erfbelasting en informatie voor GO omtrent deelnemers aan

grote bouwprojecten

IV MIH levert dit veld niet door naar de MDM database de database die

ingezet wordt voor bv MijnBD Wei wordt het veld aan Terradata doorgeleverd
KI S gebruikt het veld niet en ook bij Toeslagen wordt het veld niet beschikbaar

gesteld aan de analisten en dus ook niet gebruikt

Zie bijiage 8 van het feitenrelaas voor de reaches op de vragen over het gebruik
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Aan wie wordt het FlO veld geleverd 2

DF A meldt dat het FlO veld in twee modellen als voIgt gebruikt wordt

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

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

onderzoek door de behandelaar

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

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

Dit is dus naast de uitleg over de tip dat er naar dit veld moet worden gekeken een aanvullend

gegeven Bij bepaalde woorden of combinaties in het veld FIO dan voIgt uitworp en wordt ook

hier door een behandelaar bekeken in hoeverre deze indicatie terecht is

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

sprake van menselijke tussenkomst voordat een besluit wordt genomen

Zie bijiage 8 van het feitenrelaas voor de reacties op de vragen over het gebruik

6
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Wat staat er in het FlO veld
Rijiabels Aantal van jaar

2007 127 Herkomst is

met name MKB

OB LH

1992 39

2008 97
1993 26

2009 147
1994 34

2010 140
1995 27

2011 246
1996 19 Er is nader onderzoek

nodig om dat scherper
te maken

2012 288
1997 25

2013 497
1998 28

2014 534
1999 27

2015 534
2000 44

2016 559
2001 27

2017 970
2002 39

2018 525
2003 43

2019 94 Laatste lOj^r
54’ 4441 83

2004 61

2020

leeg

Eindtotaal

2005 41

2006 65

5357
7
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Wat is de context van de inhoud

Analyse van de laatste 100 meldingen van de in totaal 5357 uit

2019 en 2020

De inhoud bestaat alleen uit fraudesignalen geen misinterpretaties
mogelijk

10 bevatten alleen algemene nneldingen veelpleger niets

opvoeren zonder overleg fraudecollega s ■■ zonder nadere

duidingen van oorzaak oorsprong etc

90 bestaan uit specifieke meldingen waarbij of aard van fraude

team of feitelijk behandelaar wordt genoemd

738071 00189



Voorlopige Conclusies

In het LlV script 2017 2019 werden een beperkte set termen gebruikt voor uitworp

Daar zit de term fraude bij die voorkomt in 5 357 posten Deze posten vergen nader onderzoek

Het is bekend wat medewerkers Klantgegevens op dit moment volgens het Handboek plaatsen
in het veld

Dit vergt geen nader onderzoek

Er bestaat de mogelijkheid van handmatige toevoeging via het mutatieformulier 2018 3 067

De hiervoor gebruikte procedure en aanwijzingen bijiagen 3 en 4 van het feitenrelaas worden nader onder de

aandacht van de betreffende medewerkers gebracht

Het veld wordt alleen geleverd aan DF A en wordt daar gebruikt in de risicomodellen Afgifte
BTW nummer OBAB en OB Carrouselfraude OBCF

Dit vergt nader onderzoek

Behalve aan DF A wordt het veld niet vanuit BICC en MIH geleverd

Dit vergt geen nader onderzoek

9
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Wat zijn geadviseerde vervolgacties

Nadere analyse op de onderbouwing van de posten waarvan het veld FIO

gevuld is met het woord fraude

Nadere analyse naar de rechtmatigheid van het gebruik van het FlO veld

in de risicomodellen Afgifte BTW nummer OBAB en OB

Carrouselfraude OBCF

Nadere impactanalyse op basis van de analyse in het memo om over te

gaan tot schoning van FlO veld uiteraard met behoud van historie

De gebruikte procedure en aanwijzingen rondom het mutatieformulier

bijiagen 3 en 4 van het feitenrelaas nader onder de aandacht brengen
van de betreffende medewerkers van Klantgegevens

10
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Datum

1 juli 2020

Auteur

agenda Stuurgroep FSV

Vergaderdatum en tijd 2 juli 2020 15 00 16 30 uur

WebexVergaderplaats

Agenda

1 Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Actie en besluitenlijst 25 juni
Geboekte voortgang na stuurgroep van 25 juni
Extern onderzoek

Derde concept totaalrapportage KPMG

Update te nemen beheersmaatregelenRisicoselectieprocessenen bijbehorende applicaties

Huidige werkwijze Voorstel uniforme lijn
Kamerbrief

Proces update
Inhoudelijke vragen voor richting van Stuurgroep
Tijdelijke beveiligde omgeving Vervoigstappen inrichting tijdelijke beveiligde omgeving
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Toelichting nationaliteit in BvR en CLC

1 juli 2020

10 2 6

Inleiding

10 2 6
In de mail van

toelichting te geven op nationaliteit 1 en nationaliteit 2 Dat verzoek is in de

onderliggende mail van

van 17 juni 2020 is een verzoek gedaan om een

a Is voIgt verwoord10 2 6

In de zoektocht naar het gebruik van nationaliteit bij DF A ben ik in een aantal

documenten regelmatig de termen le nationaliteit en 2e nationaliteit tegen

gekomen Zeer waarschijnlijk wordt hiermee nationaliteit 1 en nationaliteit 2

bedoeld uit BVR Ik denk dat we edit behoefte hebben aan document opgesteld
door 1 of meer specialisten deskundigen dat heel duidelijk uitlegt in Jip en

Janneketaal hoe deze termen zich tot elkaar verhouden en wat ze echt

betekenen Hike niet deskundige of iemand die er helemaal niets van weet

begrijpt met dit document direct hoe de vork in de steel zit Ik wil vragen ofje
een specialist van datafundament CLC opdracht kan geven om dit document te

maken

Dit document is gebaseerd op definities zoals vastgelegd in de brondocumentatie van

BvR en op basis van informatie die

heeft opgesteld
]op 20 augustus op verzoek van | lo z e10 2 6

Registratie Nationaliteit

Binnen de BD Klantregistratie BVR worden maximaal maartwee BRP Basisregistratie
Personen nationaliteiten van een persoon geregistreerd Hierbij bestaat geen voorschrift

dat bijvoorbeeld de NL nationaliteit altijd als eerste nationaliteit geregistreerd moet

worden

Technisch gezien bestaat er een BVR tabel met twee attributen nationaliteit 1 en

nationaliteit 2 Die 1 en 2 zegt niets over een prioriteitsvolgorde of volgorde van

registratie maar is alleen bedoeld om de twee attributen van elkaar te kunnen

onderscheiden Nationaliteit 1 mag dus leeg zijn terwiji nationaliteit 2 gevuld is Ook

binnen de BRP bestaat geen prioriteit in de registratie van nationaliteiten behalve op

volgorde van geldigheid welke nationaliteit heeft de burger als eerste

Wanneer bij iemand in nationaliteit 2 Nederlandse staat en bij nationaliteit 1 niets is

ingevuld dan heeft deze persoon waarschijnlijk eerder ook een andere nationaliteit

gehad die i v m de aanwezigheid van de Nederlandse nationaliteit later is geschoond In

de BVR registratiewijze zit geen proces die in deze situatie de nationaliteitcode van

nationaliteit 2 naar nationaliteit 1 verplaatst

Die BVR tabel is ook niet bedoeld of geschikt voor raadpleging door eindgebruikers
Wanneer de nationaliteiten via de reguliere gebruikersschermen van de Klantregistratie
applicatie BVR worden opgevraagd dan zorgt deze ervoor dat in bovenstaande situatie

als eerste de gevulde nationaliteit 2 wordt getoond
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Van personen die eerst alleen een niet NL nationaliteit hebben staat deze in BVR

nationaliteit 1 Wanneer deze personen later ook de NL nationaliteit krijgen wordt die in

BVR nationaliteit 2 geregistreerd Het verkrijgen van de NL nationaliteit en bet laten

vervallen van de registratie van een tweede nationaliteit i v m verkrijging NL

nationaliteit krijgt de Belastingdienst als twee aparte BRP berichten binnen

Twee dezelfde nationaliteiten is niet duidelijk gespecificeerd in het BVR ontwerp Hierover

moet nog beraad plaatsvinden Ik vermoed dat dat ook het geval is bij het voorbeeld

Nederlands en Statenloos

Tot slot in principe voIgt BVR de BRP tenzij de Belastingdienst andere fiscale redenen

heeft BVR is dus bewust niet altijd BRP conform

Handboek klantbeheer

In de het Handboek Klantbeheer versie 2 0 dd 21 december 2017 staat de volgende
definitie en toelichting m b t nationaliteit De volgende element staan genoemd

• 04 00 00 Nationaliteit

04 05 10 Nationaliteit

Definitie Nationaliteit is Nationaliteit van de persoon

Nergens in de documentatie wordt gesteid dat Nationaliteit 2 tweede nationaliteit zou

betekenen

Voor Nederlands ingezetene ontvangen we informatie uit de basisregistratie Het is niet

bekend of daaruit 2® nationaliteit wordt geleverd maar vermoedelijk niet meer

Toelichting op Nationaliteit par 4 3 2 1 2 Gegevens over de nationaliteit

J 3^1 3 Ge^vEfis W0T nationaliteK

natioraliteit of nationalifeilen dan wel een aandoiding dat de betrokkene geen natiorialiteil

bezit of een aanduidrng cEat de natiooaftteil van de belraklejie ntet kan wctiden vastgesteld
de aantekening dat op grand van ariiket 17 van de Ripiswel op het Nederfandeisofiap la

vastgesteld dat de betrokkene niet de Mededandse nadonaliteit tsezat

de aantekening dat de faetrokken op grand van de Wet betreffende de pcreilse van

Mcaukkere als Nedehander behandeW wordt

Zoals uit onderstaande blijkt wordt voor Niet ingezetene geen 2® nationaliteit

geregistreerd

Toelichting op RNI Registratie Niet Ingezetene par 6 51 3 3 2 Tabblad Nationaliteit

1 2

Uit onderstaande instructie valt op te maken dat 2® nationaliteit voor RNI niet wordt

geregistreerd
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6 51 3^2 Tabblad HatKin^ttett iy2

Heeft p«rsoon naa^t d« Nedddandsd nationalitert nog een andare nacionalite^ dan registraer }e alle«n

de Nedeciandse nationaiitelt lTabblad 2 blljft dan leeg]

Rubriek Wetfcwijzie
1 Je gediuilit hiervoorlhet soiDll menu

Het 5Jcrr [l m nij bsvat de nationality volgena de GBA tabal

Vodrbeeld Burger van de BondsFepubKek Duiisland

Nationalitffit 1

2 Als de nationallistt niat bekend is dan kiesje in het menu UQcr onbekend

Zie ook de Aan dachtscunten

I ngangsdaitum

Seldigheid 1

1 Als je besohikt over de geboorte of naturalisatieakte dan wul je de

gebtxinetlaturtv volgens de akte in

2 Natalie JJJJMMDD

3 in andere gevaflien vlI je de slajidaanlwaarde MDOQODD in

Toelichting bij actualiseren RNI par 6 51 4 1

Uit het voorgaande is nog niet verklaarbaar waarom en hoe Nationaliteit 2 gevuld zou

kunnen zijn Wellicht dat onderstaande instructie hier een verklaring voor geeft namelijk
dat in geval van twijfel een of meerdere nationaliteiten ingevuld kunnen worden

10 Als de beoordeling aan leiding de persoonsgegevens i n de RNMe actualiseren dan kies je voor de

knop Twijfel taewoegen vul je he BSN en kies je in bet volgende tabblad vonr Actualisering

Afbankelijk van de soort actyalisering kies je voor een of meer van de tabbladen iPersoan

kJatinnalileit 1 enVnf Verblijlplaan nf ftwrfijrten

Onderstaande instructie geeft aan hoe te handelen bij stateloze burgers en burgers die

niet over een nationaliteit beschikken

e 51 9 5 3 AJienpaspoort

Een zagehelen Alienpaspood volstaat als identiffcaiiedciounaent Deze paspoorten wonfen uilgenaikt aan

slaatiDze burgers die niet beschikken over een naboniilett

tin voorkomende gevallen geefje als nationariiteit bij inschnjving RNI mee de waarde ‘onbekencf

e^1 9 5A Algemeen

Je vull voor de nationaliteit de standaa rdwaarde onbekend DODO in als de nalionaliteit niet kan worden

ondeend aan een

documefit zo3 Is bedoeid in anikel 1 van de Wet op de idemificatieplioht
buitenlands paspoort of ander reisdocuinent^

bu ilenlandse nalHutale identiteilskaart

GetKxsrteland en plaats zeggen diets overde nalionaliteit dusje mag aan die gegevens geen natjcmaliteit

ondenen

Nationaliteit in Datafundamenten

Binnen het Datafundament CLC werd tot voor kort nationaliteit overgenomen uit BVR

maar dit gegeven is geschoond in de informatielaag In de gegevenslaag is het nog wel
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aanwezig omdat op basis van deze informatie de afgeleide nationaliteit bepaald wordt

zoals eerder is besloten

10 2 eOp basis van de mail van

volgende te concluderen

en het Handboek Klantbeheer valt het

Nationaliteit 1 en Nationaliteit 2 betekenen niet en 2® nationaliteit

Nationaliteit 1 heeft geen prioriteit boven Nationaiiteit 2 vice versa

Er zijn situaties bekend {dat is ook gebleken uit een eerdere analyse dat meerdere

nationaliteiten per persoon zijn vastgelegd Op basis van conclusie 1 en 2 is in dat

geval niet vast te stellen welke nationaliteit de geldende nationaliteit is

Indien twee nationaliteiten bekend zijn kunnen we niet uitsluiten dat onbedoeld de 1®

en 2® nationaliteit van een persoon is geregistreerd zonder dat bekend is welke de 1®

en welke de 2® nationaliteit is

1

2

3

4
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Nationaliteit en geboorteplaats land in Datafundamenten

ljulI2020

10 2 e

Inleiding
In de mail var

gegevens ovel hquu

onderliggende mail van

“Is er in juttie producten in de periode van xx xx xxxx t m nu gebruik gemaakt van

nationaliteit en of tweede nationaliteit

van 17 juni 2020 is een verzoek gedaan om te inventariseren of er

nr m je datafundamenten van DF A aanwezig is Dat verzoek is in de
10 2 e

I0 2 e

J als voIgt verwoord

Later is deze vraag nog uitgebreid met de vraag of er gegevens over geboorteplaats en of

geboorteland aanwfezig zijn

Hieronderis per datafundament aangegeven of er informatie over nationaliteit en of geboorteland plaats

aanwezig is Er heeft een uitgebreide screening plaatsgevonden doordemeerdere experts binnen het cluster

Datafundamenten Per datafundament is hetvolgende beschreven

Naam versie Datafundament met uitsplitsing naar gegevenslaag en informatielaag
label naam tabe

Attribuut naam van het attribuut of de variabele

Toelichting Betekening van de variabele Deze is veelal afkomstig uit de data dictionary
Geschoond Hier staan 3 mogelijk waarden

o Nvt De variabele bevatgeen informatie over nationaliteit geboorteplaats of geboorteland
o Ja De variabele is veelal op basis van een eerder besluit geschoond
o Nee De informatie is aanwezig in de tabel

Gegevenslaag versus informatielaag In principe hebben gebruikers ontwikkelaars van dashboard modellen

eenmalige analyses alleen toegangtot de informatielaag Echter er zijn een aantal producten die rechtstreeks

op de gegevenslaag of zelfs de brondata werken Daarnaast zijn er omgevingen zoals STRM en STMI waarin

views staan naar de gegevenslaag of mogelijk de brondata In STRM staat bijvoorbeeld een view naar

g_bvr_persnpper2 met gegevens over geboorteland en geboorteplaats

In sommige gevallen is er een opmerking gemaakt over mogelijke proxies We hebbengeen onderzoek gedaan

naar het bestaan van proxies

CLC 1

Gegevenslaag

Tabel Attribuut Toelichting Geschoond

10 2 g NATIONALITEITSCODEl Ja

NATIONALITEITSCODE2 Ja

10 2 g
BESCHRIJVING NATIONALITEITSCODEl Ja

BESCHRIJVING NATIONALITEITSCODE2 Ja

Opmerking

1 Er zijn zeervermoedelijk geen andere variabelen waarin nationaliteit of geboorteplaats of land vastligt
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Informatielaag

I Tabel Attribuut Toelichting Geschoond

10 2 g Ja

NATIONALITEITSCODEl

Ja

NATIONALITEITSCODE2
10 2 g

Ja

BESCHRIJVING VAN DE NATIONALITEIT

Ja

BESCHRIJVING VAN DE NATIONALITEIT

Opmerking

1 Er zijn zeer vermoedelijk geen andere variabelen waarin nationaliteit of geboorteplaats of land vastligt

2 CLC 1 betreft een full replace Dus zowel de blauwe Label len als de paarse tabellen werden en worden nog

steeds met een update eerst helemaal verwijderd en vervolgens helemaal opnieuw geladen Dat betekent

dat als BvR per 31 7 2015geschoond is dat elke leveringsinds die tijd geen tweede nationaliteit meer

heeft gekend en dus niet meer aanwezig zijn In CLC 1

CLC 2

Gegevenslaag

Tabel Attribuut Toelichting Geschoond

De eerste nationaliteitcode behorend bij de

gban_finrvan dezelfde regel

NEE

De tweede nationaliteitcode behorend bij de

gban_finrvan dezelfde regel

NEE

Een landcode die het land aangeeft waar de

persoon Is geboren

NEE

Een gemeentecode of een buitenlandse plaats
of een plaatsbepaling die aangeeft waar de

persoon Is geboren

NEE

status persoonslijst in GBA RNI register
E Emigratie

F Fout

G Actuele inschrijving GBA

M Ministerieel besluit

O Overleden GBA of RNI

NEE
10 2 g

10 2 g

R Actuele inschrijving RNI

Zie opmerking hieronder NEE

Zie opmerking hieronder NEE

Zie opmerking hieronder NEE

Zie opmerking hieronder NEE

Zie opmerking hieronder NEE

Zie opmerking hieronder NEE

Zie opmerking hieronder NEE
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Zie opmerking hieronder NEE
10 2 g

Opmerking

label g_bvr_verstrekpersoon Deze tabel gebaseerd op de BVR brontabel VERSTREKPERSOON is slecht

gedocumenteerd en kent geen toepassingen in de INFIaag doel onbekend Deze tabel bleef bij een

eerder onderzoek naarregistratie Nationaliteit onopgemerkt Ervond daarom nog geen schoning plaats

van deze gegevens De impact is gering omdat er geen gebruikers bij kunnen Buiten Nationaliteit zijn

genoemde gegevens langs andere routes ook beschikbaar in CLC tabellen op de INF laag cf

n_clc_persoon i_clc_db_activiteit in n_clc_activiteiten Zie informatielaag

1

De ontwikkeling van CLC 2 is in april 2018 gestart en de initial load zal waarschijnlijk ook van ongeveer die

datum zijn Dat ligt ver na de schoning van BvR in 2015 Dus CLC 2 kan geen tweede nationaliteit meer

hebben bevat Uit een eerdere analyse is bekend dat er in CLC 2 tot eind 2019 ongeveer 50 000 personen

aanwezig waren waarbij zowel nationaliteit 1 als nationaliteit 2 gevuld was

2

Informatielaag

I AttribuutTabel Toelichting Geschoond

Code voor een nationaliteit

10 2 C Deze tabel betreft een codetabel

Begindatum van de nationaliteit

Nvt
10 2 g

Nvt

Een NATIONALITEIT OMSCHR is de

omschrijving van de unieke code

NATIONALITEIT NATIONAL

Nvt

Einddatum van de nationaliteit Nvt

Categoriecode voor classificatie van

geregistreerde np kenmerken met status

onjuist of in onderzoek

|l0 2 dcode4 en code 54 zijn mogelijk een

indicatie dat de geregistreerde nationaliteit

onjuist of in onderzoek is

Nvt
10 2 g

Geen definitie bekend in OGM 2016 Nvt

10 2 g Een landcode die het land aangeeft waar de

persoon is geboren

NEE10 2 g

Een gemeentecode of een buitenlandse

plaats of een plaatsbepaling die aangeeft

waar de persoon is geboren

NEE

De eerste nationaliteitcode behorend bij de

gban_finrvan dezelfde regel

Ja

De tweede nationaliteitcode behorend bij de

gban_finrvan dezelfde regel Deze is leeg
wanneer er maar een nationaliteit is

Ja

Een landcode die het land aangeeft waar de

persoon is geboren

NEE10 2 g

Een LAND OMSCHR is de omschrijving van de

unieke code LAND LAND

zou mogelijk een naam kunnen bevatten

van geboorteland

NEE
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Een gemeentecode of een buitenlandse

plaats of een plaatsbepaling die aangeeft
waar de persoon is geboren

NEE

NEE

Geboorteplaats

De eerste nationaliteitcode behorend bij de

gban_finrvan dezelfde regel

Ja

omschrijving nationaliteit Ja

Detweede nationaliteitcode behorend bij de

gban_finrvan dezelfde regel Deze is leeg
wanneer er maar een nationaliteit is

Ja

omschrijving nationaliteit Ja
10 2 g

De plaats waarde betreffende

jNatuurliJkPersoon} is geboren

NEE

Met land waar de {NatuurliJkPersoon} geboren NEE

IS

De plaats waar de betreffende

jNatuurliJkPersoon} is geboren

NEE

10 2 g
Met land waar de {NatuurliJkPersoonjgeboren NEE

IS

De plaats waarde betreffende

{NatuurliJkPersoon} is geboren

NEE

Met land waar de {NatuurliJkPersoon} geboren NEE

is

Opmerking

1 De volgende tabellen zijn in ontwikkeling met geaggregeerde nationaliteitscode

10 2 g

Hiervoor ziJn de Nationaliteitscode uit degegevenslaag benodigd Zie ook memo 20200410 Uitwerking
besluit Nationaliteit UPDATE docx

10 2 g2 Mogelijk bevatten de tabeler proxies waarmee kan

worden vastgesteld of een persoon van buitenlandse komaf is Zie ook de opmerking over Indicatie

Belastingplicht in datafundament IH

SBJ

Tabel Attribuut Toelichting Geschoond

Een landcode die het land aangeeft
waar de persoon is geboren

NEE
10 2 g

Een LAND OMSCHRisde

omschrijving van de unieke code

LAND LAND

NEE

10 2 g
Een gemeentecode of een

buitenlandse plaats of een

plaatsbepaling die aangeeft waar de

persoon Is geboren

NEE

Geboorteplaats NEE
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De eerste nationsliteitcode

behorend bij de gban_finr van

dezelfde regel

Ja

omschrijving nationaliteit Ja

Detweede nationaliteitcode

behorend bij de gban_finr van

dezelfde regel Deze is leeg wanneer

er maar een nationaliteit is

Ja

omschrijving nationaliteit Ja

Omschrijving staatin

i_sbj_persoon clc_nat_nationaliteitl

Ja

Omschrijving staatin

i_sbj_persoon clc_nat_nationaliteit2

Ja

De plaats waarde betreffende

jNatuurlijkPersoonjis geboren

Nvt

Het land waar de jNatuurliJkPersoon}

geboren is

Nvt

De plaatsnaam van de plaats waar de

persoon geboren is

Nvt

10 2 g

Code voor het land waarde persoon

geboren is

Nvt

Het land waar de persoon geboren Nvt

is

De kolom geeft aan of de variabele

brk_geboorteland is veranderd

tijdens de mutatie De waarde 1

geeft aan dat de waarde is

veranderd 0 is nietveranderd en

LEEG betekent dat ergeen mutatie is

geweest

|o 2 iDif is een indicatieveld en bevat

geen feitelijke code voor

geboorteland

Nvt

De kolom geeft aan of de variabele

brk_geboorteplaats is veranderd

tijdens de mutatie De waarde 1

geeft aan dat de waarde is

veranderd 0 is nietveranderd en

LEEG betekent dat ergeen mutatie is

geweest

Nvt

Opmerking

10 2 d1

10 2 d2

3 Er zijn zeer vermoedelijk geen andere variabelen waarin nationaliteit of geboorteplaats of land vastligt

FRI
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Informatielaag

label Attribuut Toelichting Geschoond

land transactie partij 1 Nvt

land transactie partij 2 Nvt

land waarde kwalificatie voor

betrokkene gedurende

geldigheidsduur van toe passing is

Nvt

land waar de kwalificatie voor

betrokkene gedurende

geldigheidsduur van toe passing is

Nvt

10 2 g

land waarde kwalificatie voor

betrokkene gedurende

geldigheidsduur van toe passing is

Nvt

land waar de kwalificatie voor dit finr

vatnrgedurende geldigheidsduur
van toepassing is

Nvt

I

Optnerking

1 10 2 d

10 2 d

Het land

waarin de entiteit actiefis wordt in deze bronnen geregistreerd

2 De gegevenslaag is niet onderzocht

OB 2

Informatielaag

I Attribuutlabel Toelichting Geschoond

Staan niet in DD

Bet reft land code van de

entiteit waarvoorverificatie is

opgevraagd

Nvt

Staan niet in DD

Bet reft land code van de

entiteit waarvoorverificatie is

opgevraagd
Staan niet in DD

Bet reft land code van de

entiteit die de verificatie uitvoert

Nvt

Nvt
10 2 g

Staan niet in DD

Bet reft land code van de

entiteit die de verificatie uitvoert

Nvt

LANDVAN BETROKKEN BURGER

OF BEDRIJF

Bet reft ongedocumen teerde

business rule Code cast NL as

varchar 2 Achtergrond van

deze rule is niet bekend Waarde

is altijd NL

Nvt
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I Zie hierboven Nvt10 2 g

Opmerking

De VIES vat information exchange system bevatten land aanduidingen Deze tabellen zijn niet goed

gedocumenteerd naar mijn weten zijn dit de landaanduidingen van de buitenlandse ondernemingen die

een aangifte via VIES doen De VOW tabellen laten zien welke entiteiten BTW infotmatie over elkaar

opvragen

1

ICT A Z VIES De VIES module van FXCH web File eXCFIange ondersteunt de EU richtliJn inzake BTW en e

commerce Met VIES kunnen elektronische berichten uitgewisseld worden met collega s in andere

lidstaten op dezelfde wijze ab beschreven staat bij de MVS module

2

Vastgoed

Gegevenslaag

Tabel Attribuut Toelichting Geschoond

De geboorteplaats is een

plaatsaanduiding die aangeeft
waar de natuurlijke persoon

geboren is

NEE

De plaatsnaam van de plaats

waar de persoon geboren is

NEE

Code voor het land waar de NEE

persoon geboren is

Het land waar de persoon

geboren is

NEE

De plaatsnaam van de plaats
waar de persoon geboren is

NEE

Code voor het land waar de NEE

persoon geboren is

Het land waar de persoon

geboren is

NEE

De plaatsnaam van de plaats
waar de persoon geboren is

NEE

10 2 g
Code voor het land waar de

persoon geboren is

NEE

Het land waar de persoon

geboren is

NEE

De plaatsnaam van de plaats
waar de persoon geboren is

NEE

Code voor het land waar de

persoon geboren is

NEE

Het land waar de persoon

geboren is

NEE

De plaatsnaam van de plaats
waar de persoon geboren is

NEE

Code voor het land waarde

persoon geboren is

NEE

Het land waar de persoon

geboren is

NEE

De plaatsnaam van de plaats
waar de persoon geboren is

NEE
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Code voor het land waar de NEE

persoon geboren is

Het land waar de persoon

geboren is

NEE

De geboorteplaats is een

plaatsaanduiding die aangeeft
waar de natuurlijke persoon

geboren is

NEE

Geboorteland is een aanduiding
van het land waarde natuurlijke

persoon geboren is

NEE

De geboorteplaats is een

plaatsaanduiding die aangeeft
waar de natuurlijke persoon

geboren is

NEE

10 2 g

Geboorteland is een aanduiding
van het land waarde natuurlijke

persoon geboren is

NEE

De geboorteplaats is een

plaatsaanduiding die aangeeft
waar de natuurlijke persoon

geboren is

NEE

Geboorteland is een aanduiding
van het land waarde natuurlijke

persoon geboren is

NEE

Qpmerking

1 De tabellen kennen een postfix

10 2 g

Informatielaag

Tabel Attribuut Toelicbting Geschoond

Code voor het land waar de NEE

persoon geboren is

Het land waar de persoon

geboren is

NEE

De plaatsnaam van de plaats
waar de persoon geboren is

NEE

De kolom geeft aan of de

variabele brk_geboorteland is

veranderd tijdens de mutatie

De waarde 1 geeft aan dat de

waarde is veranderd 0 is niet

veranderd en LEEG betekent

datergeen mutatie is

geweest

Nvt

10 2 g

De kolom geeft aan of de

variabele brk_geboorteplaats
is veranderd tijdens de

mutatie De waarde 1 geeft

Nvt
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aan dat de waarde is

veranderd 0 is nietveranderd

en LEEG betekent dat ergeen

mutatie is geweest

Het land waar de persoon

geboren is

NEE
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Opmerking INC

In g_inl_stam staat een buitenland veld Deze wordtniet doorgemapt naar de onderkant paars

De buitenlandjnd in stam_code wordtaltijd op NULLgezet
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storyline technische briefing risicomodeilen

Een nieuwe ondernemer

■ Nieuwe ondernemerj die fors investeertmet persoonlijk kapitaal waarbij de l^aangifte OB

negatief is dus ze geld terugkrijgt}en voor haar prive uitstel van betaling aanvraagt

• Deze wordt in dit proces 3xgeraakt door een risicomodel

Wat is een risicomodel

• Risicomodeilen geven op basis van data en kennisinzicht in historische patronen die een

indicatie een risicoscore of een signaal] zijn van het in de toekomst voorkomen van een

bepaalde vooraf gedefinieerde uitkomst

Wat doen risicomodeilen

■ Risicomodeilen genereren informatie over de kans dat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt

bv een correctie en of een omvang van de gebeurtenis de hoogte van de correctie

Waarin verschillen risicomodeilen van selectieregels
• In de brief van de stas van 26 november 2019 wordt nav hetverschenen ARK rapport over

data gedreven selertie al ingegaan op deze verschillen

• Een eerstE verschil tussen deze selectiemethoden bestaat dan eok hierurt da t de resultaten van het risicomodel

voor de totale aangifte kunnen gel den en de resultaten uit de selectieregels altijd beperkt zijn tot de getoetste

orderdelen van de aangifte Daarnaasttoetsen risicomodeilen ten opzichtevan selectieregels over het alge meen

meerverschillende variabelen van een aangifte op de onderlinge samenhang Tot slot zijn de resultaten van

selectieregels veelal beterte herleiden ten opzichte van de resultaten van risicomodeilen een bepaalde

aftrekpostwijkt bijvoorbeeld vi el of ni et af van een normbedrag uit de selectieregel

• Selectieregels worden vooral toegepast in hettoezichtsdomein bij dienstverlening passen

risicomodeilen beter

■ Lage effectiviteit van selectieregels OB neg 17 verwijzing naar ARK model

• Noodzaak tot handmatig doorselecteren vanwege te grote uitworp selectieregels

• Geen rangschikking van aangiften mogelijk

• Risicomodeilen en selectieregels vullen elkaar aan Risicomodeilen wegen alle relevante data

en komen met 1 indicator selectieregels zijn absoluut Qa of nee waarbij dat heel relevant is

BijToeslagen wordt dan ook de combinatie van beiden toegepast

Hoe wordt dat toegepast in de Belastingdienst
• In hettoezichtproces hulp bij de vraag welke aangiftesgaan we behandelen

o Door alle aangiftes te voorzien van een risicoscore tussen 0 en 1 op het bevatten

van een correctie in de betreffende aangifte

• In het dienstverleningsproces

o Doorbveengoedkeuringdanwel nader onderzoekte kunnen direct terug te geven

aan detelefoon als een belastingplichtige vraagt om een betalingsregeling

• In het fraudepreventieproces

o Door een snelle beoordeling hoe risicovol een aanvraag voor een nieuwBTW

nummer is en of er extra maatregelen nodig zijn

Hoe komen risicomodeilen tot stand

• Specifiek voor het vakgebiedwaarin risicomodeilen worden gemaakt en onderhoudenis het

volgende nodig
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o Data

o Mensen met de juiste kenniSj skills ervaring

o Analytische werk omgeving

Randvoorwaarden

o Werkprocessen en een cultuur gericht opcompliant en lerend werken waarbij

veiligheid privacy second opinion kwaliteit waarbij fouten maken mag en leren

meet Want de ontwikkelingen in dit vakgebied gaan snel waarbij we voortdurend

tegen nieuwe inzichten opiopen die bijstellingen nodig maken Die widen we het

liefst zelf vinden en nodigen daartoe e^erne experts en partijen uit cm ons daarbij

scherptte houden

Data

Ongeveer 200 databestanden zowel extern als intern worden op een gecontroleerde

manier ontsloten naar |«walitatief ^econ_t_ro]eerde datasets_ d_ata_fu_ndamenten}
ledere datafundament is een |ogisch jgegroepeerde set van data waarwe kijken welke data

relevant is voor het model datwe maken en andere data niet meenemen We lijn ons

terdege bewustvan hetAVG uitgangspunt dataminimalisatie

Het belangrijkste kenmerk van deze data is dat deze koppelbaar zijnlangs persoonsgegevens

meestal BSN of RSIN KvK nummer als om rechtspersonen gaat

Daarmee kan afhankelijk van het soort risicomodel en soort probleem een subject

gerichte dataset wonten gemaakt

Metopmerkingen I 0 2 ^
gecortroleerd
A dit tijn bv definrties schrijfwijte uitschieters die kernen

wijzer opirvoerfoLter

Q waaropwredt dan

MetopmerkingenPO ^ ^
QwatIsIcglsch

A dit is een inhoudelijke ordening bv geordend naar type

belastirigmiddel offiscaal jaar type subject Paiticulier

PIKE GO

Hoe wordt een risicomodel gemaakt
■ Als voorbeeld OB negatief wat door de ARK is nagebouwd}

o We willen weten welke set van variabelen het beste voorspellen of een aangifteeen

correctie behoeft

o Om daar achterte komen maken we een bestand van alle aangiften waarvan de

controle uitkomsten bekend zijn zowel met als zonder correctie}

o Vervolgens markeren we in dit bestand daar de aangiften uit die een correctie

bevatten

o Dit bestand splitsen we in een trainingsbestand en een test bestand

o Vervolgens onderzoeken we welk statist sch model tot de beste voorspellende set

variabelen komt Hierin mogen geen persoonsgegevens zitten tenzij er een

wettelijke basis voor is We kennen drie soorten bronnen

■

Expert kennis

■ Aselecte steekproef data

■ Historische data de 200 eerder genoemde bestanden

o Afhankelijk van wat er beschikbaar is kiezen we een juiste mix van bovenstaande drie

bronnen waarbij het in control zijn van de selectiebiasin relatie tot de kosten een

steekproef is een duur instrument} een belangrijke rol speelt Ik kom later terug op

selectiebias

o En als laatste toetsen we dat model op het testbestand

• BiJ het maken van een risicomodel beginnen we dus met veel data en naar mate we vorderen

in het productierijp maken passen we dataminimalisatie toe zodat uiteindelijk de kleinst

mogelijke maar relevante data ingezet wordt

■ We werken hierbij gedurende het hele proces nauw samen met de probleemeigenaar

waarin we 5 fases onderkennen

738643 00193



o Verkenning

o lab

o pilot

o Pre productie

o Exploitatie

• Sinds begin dit jaarwordt gewerkt binnen een kwaliteitsframework wat voor iedere fase

voorschrijft wat voorschrijft aan welke eisen de uitkomst moet voldoen en daar wordt dan

ook aan getoetst

Hoe wordt dan een risicomodel in de praktijk inge zet

■ Een risicomodel kan op twee manieren worden ingezet

o Alle aangiften b v OB negatief worden langs het risicomodel geleid en krijgen de

risicoscore uit het model Dat is extra informatie waarmee het primair proces beter

kan bepalen welke aangiften behandeld gaan worden Er lijn namelijk nog meer

criteria zoals verplichte categorieen of specifieke aandachtsgebiedendie bepalen

welke set van aangiften gecontroleerd worden

o Op individuele basis Bijvoorbeeld een belastingplichtige belt om een

betalingsregeling en het risicomodel geeft direct een indicatie of dat momentde

aanvrager die die ook direct krijgt of dat ervoorwaarden gelden ofdat er eerst

nader onderzoek moet komen

Bereiken risicomodellen dan ook hetgewenste doel

• Onderzoek ARK heeft aangetoond datals het model gebruikt zou worden het aantal

correcties verdubbelt van 17 naar30 met een extrageschatte belastingopbrengst van

ongeveerSO miljoen jaar

• Een ander risicomodel wat in de dienstverlening wordt gebruiktheeft ertoe geleid dat er

door het bepalen en kiezen van andere groepen mensen die gebeld werden omdat ze na een

aanmaningtoch niet betaalden meer mensen betaalden en daarmee het proces van

dwanginvorderingen kon worden voorkomen

Wat zijn relevant© ontwikkelingen
■ Risicomodellen zijn als eerste ontstaan in hettoezichtsdomein en jfraude jopsporing Meer en

meer worden risicomodellen ingezet in verbetering van dienstverlening en preventi^ wat

uiteindelijk een effectieve en vooral goedkope vorm is van vffbetering van de vrijwillige

naleving We noemen die ook wel signaalmodellen

■ Wereldwijd is er terecht veel zorg tijd en aandacht van^electiebias[in risjcomodej^eri S|mpe[
gezegd als Je alleen de uitkomsten van een risicomodel gebruikt omdatzelfde risicomodel te

herijken hertrainen worden de sterkste uitkomsten versterkt En je wilt controle hebben en

de bias op persoonsgegevens inzichtelijk te maken en te minimaliseren Bekend voorbeeld

waar het fout gingis bij Amazon^ waargeen |enkele vrouw[iieer door de geautomatiseerde

selectieprocedure kwam Binnen DF A is hierveel aandacht vooren door een set van

maatregelen bestrijden we selectiebias Hierbij zoeken we ook externe hulp komende

maand verwachten we een rapport van de universiteit van Lftiecht die in onze opdracht

hiernaar kijkt Ook rijksbrede krijgt advanced analytics wat een veel breder vakgebied is

dan risicomodellen veel aandacht en vindt daar veel onderzoek plaats

■ Het inzetten van advanced analytics moet aan stringente randvoorwarden voldoen die

verder gaan dan voldoen aan de AVG De aandacht hiervoor door toezichthouders neemt

toe en daar ben ik alleen maar blij mee Het is een jong vakgebied met veel potentie en

Metopmerkingen T Qj doet de BD dan aan frau de

opsporing

A BDdoGt onderzoek naarfouten schuld en grove schuld

maar kan een zaak overdragen aan de Hod en OM die dan

onderzoek naarfraude kan starten

Met opmerkingen |10 2 ^ Oj hoe kijkt de bd naar bias

A [Zie mailwisseling Doordatwij in prindpe uilgaan van

volledige bestand isergeen bias omdat we slechtseen

deelverzamelingvoorhanden hebben

Metopmerkingen |10 2 ©| OjSelecterenwij naar

vrouw man

A nee
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tegelijkertijd moeten we blijven leren om het beter te maken ook om hetgebruik en de

effecten goed uit te leggen aan de burgers en bedrijver\ maar ook aan de interne

medewerkers die met de uitkomsten aan hetwerk zijn

■ Afsiuitend ikwii u meegeven datde Belastingdienst massaal geautomatiseerde

besluitvorming toepast Immers naar alle aangiftes die wij niet controleren kijkt geen

medewerker naar en uiteraard zitten er kundige mensen en goede selectieregelsdie aan de

voorkant bepalen welke aangiftes dat dan zijn
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Managementsamenvatting
Er zijn op brede schaal mogelijke tekortkomingen geconstateerd in de relatie tussen enerzijds

bepaalde analyticsproducten en anderzijds wet en regelgeving in combinatie met aanpak

strategie In dit document worden mogeiijke denkrichtingen uitgezet omtrent de wat nu

voor die producten met mogelijke tekortkomingen Sowieso is sprake van een fundamenteei

probieem want de mogeiijke tekortkomingen zijn geen incident Dat betekent dat bet geen

optie is om alieen pleisters te piakken Het ailerbeiangrijkste is daarom dat stappen worden

gezet inzake i hoe is de situatie ontstaan zoals die nu is en ii hoe voorkomen we dat

toekomstige analyticsproducten dezelfde mogelijke tekortkomingen gaan vertonen Het is

weliicht verstandig om daar breed in op trekken dat wii zeggen over directies been Het kan

nameiijk niet zo zijn dat aiieen MKB te maken beeft met deze mogeiijke onvoikomenbeden in

anaiyticsproducten

In de tussentijd maakt MKB wei gebruik van producten die volgens de buidige inzicbten

mogeiijke onvoikomenbeden vertonen Daar moeten we wat mee De uitersten opties zijn
MKB doet niets en MKB stopt per direct met bet gebruik van de producten Tegeiijkertijd beeft de

Beiastingdienst een bepaalde wettelijk taak waar bet aan moet voldoen Zomaar stopzetten van

de producten is derbalve geen optie Daarentegen zijn de mogeiijke tekortkomingen in reiatie

tot wet en regelgeving serieus Heiemaai niets doen is daarom ook niet zomaar een optie
Getracbt is derbalve om denkricbtingen voor middenoplossingen op te stellen zonder de

uitersten uit te wiiien sluiten

Denkricbting 1 Zet bet betreffende anaiyticsproduct met mogeiijke onvoikomenbeden af tegen
de wetteiijke taak Als bet anaiyticsproduct weinig tot geen verband boudt met de wettelijk taak

dan kan bet product worden stopgezet

Denkricbting 2 Kijk naar de impact van de onrecbtmatigbeid Merkt de beiastingpiicbtige niets

van de onrecbtmatigbeid door tussenkomst van een inspecteur dan zou men kunnen overwegen

om bet anaiyticsproduct even door te iaten draaien Randvoorwaarden bet product ieidt niet tot

benadeling van een specifieke groep en en andere directies kunnen zicb in bet besiuit vinden

om de toepassing voor een korte periode door te iaten draaien

Denkricbting 3 Kijk naar bet gebruik van bet betreffende anaiyticsproduct en bestaande

aiternatieven Ais er goede aiternatieven in werking zijn zoais uitworpbeweringen zet bet

anaiyticsproduct dan uit Het idee is de aiternatieven zijn voidoende om te kunnen stelien dat

de Beiastingdienst voidoende aan de wetteiijke taak tegemoet komt kwaadwiilenden worden

gepakt

Denkricbting 4 Kijk naar de ancienniteit van bet anaiyticsproduct ten opzicbte van de regeiing

waarop bet product ziet De acbteriiggende gedacbte is de navolgende ais we jareniang een

bepaaide regeiing in de beiastingwet bebben gebad maar er pas sinds reiatief korte tijd een

anaiyticsvoorziening voor toezicbt is dan beeft bet in bet verieden misscbien ook wei

meegevailen met bet risico We kunnen ook nu dan wei even zonder
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1 Inleiding
In de afgelopen tijd is geconstateerd dat veel analyticsproducten mogelijk niet voldoen aan wet en

regelgeving Zo is er mogeiijke strijdigheid met de AVG maar bovenai mogeiijke strijdigheid met

hogere wetgeving zoais de Grondwet het EVRM en het Handvest De mogeiijke tekortkomingen

zijn serieus van aard In dit kader is mij als business anaiist gevraagd mee te denken inzake de

hoe nu verder Het is nadrukkelijk geen advies

1 1 Wettelijke taken strategie en nieuwe strategische KPI’s

Het raamwerk voor de denkrichtingen wordt gegeven door de wetteiijke taken de strategie en de

nieuwe strategische KPI s van de Beiastingdienst Dat is mijns inziens ook de voigorde van

beiangrijkheid Aiiereerst komt de wetteiijke taak Daaromtrent wordt een strategie geformuieerd
De strategie is aldus de zienswijze hoe de wetteiijke taak uit zouden moeten voeren Anders

gezegd uit de strategie voigt onze gewenste werkwijze Ten siotte worden de werkzaamheden

van de Beiastingdienst afgezet tegen strategische KPI s

1 1 1 Wetteiijke taken

De Beiastingdienst heeft de voigende taken

1 heffen en innen van rijksbelastingen en premies voiksverzekeringen
2 opsporen van beiastingfraude door de FIOD de opsporingsdienst van de Beiastingdienst
3 uitbetaien van inkomensafhankeiijke toesiagen voor kinderopvang huur en zorg

4 toezicht houden op de invoer uitvoer en doorvoer van goederen
5 toezicht houden op het naleven van de fiscaie wetten en regeis

Daarbij is in reiatie tot de analyticsproducten met name het vijfde punt in het geding Het vijfde

punt staat niet op zichzeif want het heeft ook raakviakken met de eerder genoemde punten Ais

een anaiyticsproduct raakviakken heeft met het toezicht op naieving dan wordt het ai moeilijker
om het betreffende product op korte termijn uit te zetten

1 1 2 Strategie
De strategie van de Beiastingdienst is in een zin samen te vatten we streven ernaar dat burgers
en bedrijven bereid zijn om uit zichzeif fiscaie regels na te leven zonder dwingende en kostbare

acties van de Beiastingdienst

Voor die situaties waarin het niet is gelukt om burgers en bedrijven zelf fiscaie regels na te leven

varierend van vergissing tot fraude zijn selectiemodules ingebouwd Binnen het domein selectie

vallen een behoorlijk aantal van de analyticsproducten met mogeiijke onvolkomenheden

Geconstateerd wordt derhalve dat de betreffende analyticsproducten een belangrijke rol kunnen

spelen in reiatie tot zowel de wetteiijke taak als de strategie

1 1 3 Nieuwe strategische KPI’s

De KPI s worden herzien Compliance zal meer de nadruk krijgen ten faveure van het nastreven

van opbrengst Deze verandering heeft impact op hoe we analyticsproducten zouden willen

vormgeven Wat mij betreft geeft dat een extra reden waarom de wetteiijke taken en strategie

prevaleren boven de bestaande KPI s De nieuw te formuleren geformuleerde KPI s hebben geen

invioed op de beslissing om te stoppen met bepaalde analyticsproducten met mogeiijke
onvolkomenheden

2 Denkrichtingen

2a In de basis

Het allerbelangrijkste is dat we uiteindelijk beter uit deze situatie komen De geconstateerde

mogeiijke strijdigheid met wet en regelgeving staat niet op zichzeif in reiatie tot een of enkele

producten maar komt terug in reiatie tot een breed scala aan analyticsproducten Dat betekent dat

we nadrukkelijk niet alleen pleisters zouden moeten gaan plakken maar ook kijken naar de

wortel van het probleem Alleen dan komen we naar mijn mening uiteindelijk in control Men zou

dan kunnen denken aan het laten verrichten van een onderzoek hoe de huidige situatie ontstaan is

Daarbij is met name ook de rol van opdrachtgever uitvoeringsdirectie en opdrachtnemer

1 KPI staat voor kritieke prestatie indicatoren
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IV DF A relevant Het is wellicht handig om hier als uitvoeringsdirecties breed in op te trekken

Dat wil zeggen over de geheie linie P MKB en GO met de Concerndirectie Vaktechniek ais

achtervang

Nog iets over de oorzaak Op basis van de toen geidende inzichten zijn anaiytics voorzieningen op
AVG getoetst door DF A Niet proces maar voorziening is getoetst

2b De stip op de horizon

Conform de ontwikkeiagenda wat we voorkomen hoeven we ook niet meer te corrigeren De stip

op de horizon komt er eigeniijk op neer dat MKB ais opdrachtgever in controi is gekomen voor

zover men dat nu nog niet is Daarbij hoort dat MKB checks and baiances inricht maar ook weet

heeft van aismede stuurt op de inrichting van anaiyticsproducten Ais MKB aan de opdrachtnemer
vraagt om een bepaaid huis te bouwen dan wordt ook dat huis gebouwd Suggesties vanuit de

aannemer zijn daarbij aitijd weikom maar uiteindeiijk bepaalt de opdrachtgever hoe de keuken en

de badkamer emit moeten komen te zien Ais de vraag door toekomstig visite wordt gesteid dan

moeten wij hen nameiijk uit kunnen ieggen waarom we hebben gekozen voor die keuken of die

badkamer Dit staat haaks op de werkwijze zoals die nu is De problemen die we ondervinden zijn
niet specifiek voor MKB Daarom is het naar mijn mening verstandig om te proberen om over de

concerndirecties been gezameniijk op te trekken

3 In de tussentijd
Ais we gezameniijk het standpunt vertegenwoordigen dat de risico s in reiatie tot wet en

regeigeving van bepaaide anaiyticsproducten te groot zijn dan zouden nu ai maatregeien genomen
moeten worden Tegelijkertijd wordt de situatie dan uiterst compiex Men komt dan op het

kruispunt uit of men die anaiyticsproducten per direct uit wil zetten terwiji de Belastingdienst wel

een bepaaide wettelijke taak heeft uit te voeren en er mogelijk nog geen alternatief is Bovendien

zouden kwaadwillenden dan in behoorlijke mate vrij spel krijgen

4 Mogelijke afwegingskaders
De meest extreme opties zijn we zetten alle anaiyticsproducten die mogelijke
onrechtmatigheden vertonen uit of we doen op dit moment nog helemaal niets Flierna worden

enkele afwegingskaders geschetst voor een middenweg

4a Kijk naar de wettelijke taken strategic en nieuwe strategische KPI’s

Eerder is geconstateerd dat de wettelijke taken prevaleren boven de strategie en de nieuwe

strategische KPI s De strategie en de nieuwe strategische KPI s zijn nameiijk gebaseerd op de

wettelijke taken Derhalve zou men kunnen stellen dat een analyticsproduct uitgeschakeld kan

worden als er geen direct of indirect verband is met een wettelijke taak

4b Kijken naar impact van onrechtmatigheid
Flet startpunt zou kunnen zijn dat men kijkt wat de impact is van de mogelijke onrechtmatigheid
Flet kan zijn dat bepaaide mensen onterecht worden geselecteerd maar dat die onrechtmatige
selectie uiteindeiijk in het toezicht wordt rechtgezet Als bijvoorbeeld de aangifte

inkomstenbelasting van mevrouw Jansen op basis van oneigenlijke redenen wordt geselecteerd
dan zal dat blijken op het moment dat de inspecteur de aangifte bekijkt Zolang mevrouw Jansen

daar niets van merkt zou men kunnen overwegen het product tijdelijk in takt te laten totdat er een

gedegen opiossing is In dat geval kunnen de mensen die achteraf bezien wel rechtmatig
geselecteerd zijn alsnog terecht worden gecorrigeerd

Tegelijkertijd is deze aanpak niet zonder risico s Wat als men achteraf bezien enkel een

bepaaide groep rechtmatig selecteert Stel bijvoorbeeld dat alleen Duitsers rechtmatig worden

geselecteerd Alle andere nationaliteiten met foutieve aangiften zwemmen er doorheen Ook dat is

onwenselijk

Als men aldus kiest om voor dit afwegingskader gebruik te maken dan moet men waar mogelijk
onderzoeken of het doorzetten van de aanpak er niet toe leidt dat alleen bepaaide groep en

worden geselecteerd waarbij andere groepen bij voorbaat worden uitgesloten van selectie

Tegelijkertijd is het verstandig om bij toepassing van dit afwegingskader steun te zoeken bij
andere directies

4c Kijken naar het gebruik van het product en alternatieven

De Belastingdienst werkt al heel lang met uitworpbeweringen Daarom noem ik ze ook wel

klassieke uitworpbeweringen In de IFI VPB werken die mijns inziens voldoende goed om

bepaaide generieke anaiyticsproducten al dan niet tijdelijk stop te zetten Vaak presteren

uitworpbeweringen nameiijk veel beter dan bijvoorbeeld algemene risicomodellen Met algemeen
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wordt gedeeld integrale risicomodellen op de gehele aangifte Het is bovendien steevaste

jurisprudentie dat die werkwijze met klassieke uitworpbeweringen verenigbaar is met wet en

regelgeving Men zou dus kunnen kijken of er alternatieven zijn om het toezicht te kunnen borgen
en de mate waarin het analyticsproduc± belastingrisico s heeft afgedekt

Tegelijkertijd zou het kunnen zijn dat er geen enkel bestaand alternatief voorhanden is Men zou

dan kunnen kijken of het product middels een goed ingericht queryproces op te vangen is Deze

werkwijze is vergelijkbaar met uitworpbeweringen maar met een subtiel verschil De query s zijn
niet vast in de systemen ingebakken maar worden handmatig gemaakt Randvoorwaarden zijn
daarom onder andere dat i de query s objectieve criteria bevatten ii de inhoud van de query s

uitlegbaar is iii er een tijdelijk ioket komt voor de bouw van deze query s iv verdeling over de

kantoren van de te behandelen aangiften mogeiijk is zonder dat de AVG in het geding is en v er

een WMK toets wordt uitgevoerd Bij dit aiternatief is het verstandig om specialisten van

vaktechniek met name voormaiig EH I denk ik dan aan en specialisten formeei recht te

betrekken

4d Kijken naar de ancienniteit van het product in relatie tot de regeling waar het op
toe ziet

De achteriiggende gedachte is de navolgende als we jarenlang een bepaalde regeling in de

belastingwet hebben maar pas sinds relatief korte tijd een analyticsvoorziening voor toezicht dan

heeft het in het verleden misschien ook wel meegevallen met het risico Anders gezegd ais men

in het verleden zonder de analyticsvoorziening heeft kunnen doen dan kan men dat nu tijdelijk
ook

Op vorenstaande gedachte is natuuriijk ook veel aan te merken Zo kan het zijn dat het

analyticsproduct er eigenlijk veel te laat is gekomen Anders gezegd het gat is te laat gedicht
Het zou dan fijn zijn om zicht te krijgen op de prestaties van het analyticsproduct Dat zijn de

prestaties die wegvallen als men het product uitzet als men daardoor helemaal blind zou worden

en mensen niet ingezet kunnen worden om andere risico s op te pakken
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Bijzonderheden klachtproces project 1043 FSV en etnisch profileren
In aanvulling op het reguliere klachtenproces geldt voor deze klachten het navolgende

Klachten over project 1043 FSV en etnisch profileren worden binnen zes weken afgehandeld
In overleg met de klachtcodrdinator kan verdaging plaatsvinden

1

10 2 02 Het centraal punt zet de klacht uit bij een van de klachtcodrdinatoren of

hierna klachtcodrdinatoren staat \Afordt ook bedoeld

beoordeelt de situatie en wijst de zaak toe aan een klachtbehandelaar of behandelt de klacht

zelf De klachtbehandelaar kan op ieder moment in de procedure afstemming zoeken met

Intensief toezicht en of de vaktechnische escalatielijn formeel recht

Waar

10 2 0 De klachtcodrdinator

De klachtbehandelaar neemt zo snel mogelijk telefonisch contact op met klager en bij voorkeur

binnen drie dagen na ontvangst van de klacht door Minfin Belastingdienst

3

De klachtbehandelaar stuurt klager per post of per e mail een bevestiging van de afspraken die

in het eerste telefoongesprek zijn gemaakt Dat zullen veelal procedure afspraken zijn Bij deze

brief e mail stuurt de klachtbehandelaar de standaard procesbeschrijving als die nog niet

eerder is gestuurd of ge emaild

4

Klachten worden in beginsel altijd behandeld als over hetzelfde al eerder een klacht is

behandeld de klacht gaat over een gedraging die langer dan een jaar geleden heeft

plaatsgevonden of als de bezwaartermijn ongebruikt is veirstreken Het buiten behandeling
laten van een klacht op grond van art 9 8 Awb gebeurt uitsluitend in overleg met de

klachtcodrdinator De klachtbehandelaar legt het besluit een klacht niet te behandelen altijd
vast in een formele brief met rechtsmiddelenverwijzing

5

NB veel FSV zaken worden opgepakt als verzoek om inzage en worden door de AVG

deskundigen behandeld Alleen FSV gerelateerde klachten die niet als verzoek om inzage
worden opgevat blijven in de klachtbehandeling Dat gebeurt tot nu toe zelden

Klager wordt altijd gehoord tenzij klager expliciet aangeeft van dat recht geen gebruik te

willen maken Als klager niet binnen een redelijke termijn verklaart dat hij gehoord wil worden

wordt aan klager een rappel gestuurd waarin staat dat we geen reactie hebben ontvangen en

dat we voornemens zijn de klachtbehandeling voort te zetten ervan uitgaande dat klager geen

gebruik wil maken van zijn recht gehoord te worden Geeft klager in reactie daarop aan toch

gehoord te willen worden dan horen we alsnog

6

Is de klacht naar het oordeel van de klachtbehandelaar kennelijk ongegrond dan wordt bij
deze klachten toch gehoord De klager wordt hiermee optimaal gefaciliteerd om zijn klacht

nader toe te lichten

De klachtbehandelaar stuurt de klacht en de daarbij behorende stukken naar de

inhoudsdeskundige die bij de situatie betrokken is en hoort deze deskundige De

klachtbehandelaar kan er voor kiezen de klager en de inhoudsdeskundige gelijktijdig te horen

Waar nodig neemt de klachtbehandelaar contact op met Intensief toezicht en met de

vaktechnische escalatielijn formeel recht

7

De klachtbehandelaar beoordeelt de situatie en formuleert een oordeel over de klacht8

De klachtbehandelaar stemt zijn oordeel altijd af met de vaktechnische escalatielijn formeel

recht De noodzaakvan deze afstemming wordt geevalueerd wanneer ervaring is opgedaan
met het behandelen van deze klachten en voortdurende afstemming geen nieuwe informatie

meer opievert

9

NB de klachtbehandelaar communiceert zijn oordeel of de richting van zijn oordeel niet naar

klager voordat vaktechnische afstemming heeft plaatsgevonden

10 De klachtbehandelaar deelt het afgestemde oordeel over de klacht telefonisch met de klager en

met de inhoudsdeskundige die bij de situatie betrokken is en geeft aan dat een schriftelijke
weergave van het oordeel voIgt in een formele brief Het kan nodig zijn stap 9 en 10 opnieuw
te zetten

11 De klachtbehandelaar stuurt altiid een formele afhandelingsbrief aan klager Ook als er feitelijk
geen sprake is van project 1043 FSV en of etnisch profileren maar klager daaraan wel

refereert voIgt een formele afhandelingsbrief aan klager De klachtbehandelaar stuurt een

kopie van die brief naar inhoudsdeskundige die bij de situatie betrokken is

12 De klachtbehandelaar formuleert waar nodig een leersignaal voor de organisatie De

klachtbehandelaar stemt het leersignaal af met de vaktechnische escalatielijn formeel recht
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I Belastingdienst

Belastingdienst Toeslagen

memo Van

10 2 e

Queries met incorrecte verwerking persoonsgegeven

Datura

2 jull 2Q20

Aanleiding
Recent is gebleken dat Toeslagen tot voor kort nog wekelijks query resultaten

ontving in de TEOS postbus Na de eerste melding van een medewerkster uit het

fraudeteam is overleg gevoerd met Apeldoorn en bleek dat sprake was van vier

queries De vier queries waren gericht op het monitoren van handelingen op het

toeslagenportaal vanuit het buitenland niet zijnde de directe omiiggende landen

dan wel gericht op betalingen naar het buitenland De query resultaten bevatten

het persoonsgegeven nationaliteit

Auteur

I 10 2 e n

Aan

10 2 e

Kern

Na bekendmaking aan het management van het bestaan van deze queries is de

uitvoering ervan onmiddellijk opgeschort Beperkt nader onderzoek heeft

uitgewezen dat de queries geen bijdrage leverden aan het toezicht op het

verstrekken van toeslagen Tevenszijn de queries tegen de huidige regels van de

AVG gelegd en is vastgesteld dat in ieder geval op dit moment een rechtsgrond
ontbreektten aanzien van het verwerken van het persoonsgegeven ‘nationaliteit’

Vanwege deze vaststellingen is verdergaand onderzoek niet uitgevoerd het

draaien van de queries is definitief gestopt per 15 juni 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens is per brief van 23 juni 2020 geinformeerd over

deze query s en het stopzetten ervan

Achtergrond
Recent is gebleken dat Toeslagen beschikte over een aantal queries die met name

gericht waren op het monitoren van handelingen via internet ten aanzien van

toeslagen vanuit het buitenland niet zijnde de directe omiiggende landen dan

wel gericht op betalingen naar het buitenland Dit werd ten tijde van het

queryverzoek als een risico ingeschat Het betreft de volgende queries

De queries Quickscan en Slowscan

Deze zijn ontwikkeld in 2013 begin 2014 en daarna nog doorontwikkeld

Ze hadden als doel te controleren of mutaties in de toeslagen mogelijk
risicovol waren en te achterhalen wie de portal van Toeslagen had

benaderd De query die was gericht op het achterhalen wie de TVS portal
heeft benaderd Slowscan werd tot de recente stopzetting gedraaid De

check op TVS mutaties Quickscan werd het laatst februari 2019

uitgevoerd
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De query Toeslagen BSN bankrekening wijziging op IP adres

Deze had tot doel te achterhalen of er wellicht door malafide facilitators

voor meerdere aanvragers de bankrekeningen werden omgezet naar een

bankrekening niet ten gunste van de toeslag aanvrager Eveneens

ontwfikkeld 2013 begin 2014 Laatst gedraaid in oktober2019

De query BSN risico gebieden

Deze query was ontwikkeld in het kader van zoektocht van de Inlichtingen
Dienst van de Belastingdienst naar bronnen van terrorismefinanciering
voor een viertal landen Deze query is tot de stopzetting gedraaid FIOD

heeft niet meerom de resultaten van de query gevraagd
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Datum
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Auteur

Vergaderdatum
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10 2 e

Punt Omschrijving

ALGEMEEN INLEIDENDA

A Opening

A 1 Mededelingen algemeen

buiten verzoek

MKB

PIv adMKB meldt dat een PIA wordt uitgevoerd op de levering van informatie aan

externe overheidspartijen In de week van 10 juli zal een Kamerbrief omtrent FSV

gestuurd worden

buiten verzoek
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buiten verzoek

A 2 Vaststellen verslag Directieteam Belastingdienst d d 15 18 en 25 juni

buiten verzoek
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