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Achtergrond

De Functionaris voor Gegevensbescherming vender FG is onderdeel van de privacy governance van het ministerie van Financien en levert als interne

toezichthouder een belangrijke bijdrage aan de naleving van wet en regelgeving vanuit de zogenaamde 3e lijnverantwoordelijkheid De FG houdt

toezicht op de naleving van privacywetten zoals de AVG en de Wpg en de invulling van het privacybeleid bij het ministerie van Financien Hij ziet toe op

het rechtmatig en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens en houdt daarbij rekening met de doelstellingen van het ministerie de belangen van

betrokkenen en ontwikkelingen op het gebied van gegevensverwerking

Door het toegenomen belang van gegevensverwerking en bescherming en de omvang van het werkterrein van de FG bij Financien zoekt de FG

versterking Doel daarvan is het interne toezicht in overeenstemming te brengen met de grootte en complexiteit van de organisatie de risico s en de

breedte van het werkterrein Vragen rond privacy spelen op diverse terreinen binnen de gehele Financienorganisatie Voorzien wordt in onderstaande

functies Zij maken deel uit van het team van BVA Office en de FG

Plaatsvervangend Functionaris voor Gegevensbescherming PIv FG

De plaatsvervangend FG heeft als taak om ten behoeve van en samen met de FG van het ministerie van Financien invulling te geven aan de taken van

de FG Deze taken vioeien voort uit de AVG de Wpg en het privacybeleid van Financien

De FG is binnen BVA office het eerste aanspreekpunt voor privacykwesties de pIv FG treedt daarbij op als zijn plaatsven anger en pakt naast AVG

kwesties specifiek het domein van de Wet politiegegevens Wpg op De Wpg is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens bij onder

andere de FIOD Douane

Van de pIv FG wordt verwacht dat hij vanuit de toezichthoudende en adviserende taken van de FG betrokken is bij de implementatie van de Wpg Wpg

beleidsvorming het initieren en begeleiden van audits onafhankelijke beoordeling van privacykwesties verbeteracties en specifieke onderzoeken naar

inhoudelijke onderwerpen zoals samenwerkingsverbanden e d De pIv FG draagt bij aan de adviestaken van de FG richting alle betrokken partijen De

werkomgeving is dynamisch en heeft te maken met politiek bestuurlijke en politiek strategische vraagstukken

Vervolg volgende pagina
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Vervolg vohge pagina Plaatsvervangend Functionaris voor Gegevensbescherming PIv FG

Overige taakonderdelen

• Adviseren over gegevensbeschermingseffectbeoordelingen GEB s of DPIA s

• In voorkomende gevallen namens de FG samenwerken en overleg voeren met de Autoriteit Persoonsgegevens
• Adviseren en overleggen met het management medewerkers en de netwerken van privacyfunctionarissen privacy officers en collega FG s

• Schrijven van het Wpg jaarverslag
• Bijdragen aan het toezichtplan FG 2021

• Begeleiden van het actueel houden van het register van gegevensverwerkingen
• Klachtbehandeling
• Begeleiden van normontwikkeling en gebruik van juiste technologie en beveiliging

Functie eisen

• Opieidingsniveau WO

• Zeer gedegen kennis van de privacywetgeving bij voorkeur specifiek van de Wpg
• Inzicht in de overige sectorspecifieke wet en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
• Aantoonbare ervaring met privacy advisering of toezicht

• Kennis van ICT geautomatiseerde gegevensverwerking is een pre

• In staat tot het opbouwen en in stand houden van het benodigde in en externe netwerk

• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden teamplayer
• Overtuigingskracht en gevoel voor diplomatie
• Is betrouwbaar en kan op zorgvuldige wijze met gevoelige informatie omgaan
• In staat tot onafhankelijke oordeelsvorming en afweging van belangen in verband met verwerkingen van persoonsgegevens in de context van het

ministerie van Financien

Schaalindicatie S12 7
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Jurist medewerker privacy

De jurist medewerker privacy zal vooral gaan bijdragen aan de toezichthoudende taken vanuit de 3® lijns verantwoordelijkheid waarbij casuistiek een rol

speelt Hij maakt deel uit van het team van BVA Office en de FG Taakonderdelen zijn

• Behandelen van klachten en verzoeken uit de FG postbus
• Adviseren over de verplichtingen uit de AVG met name rond rond GEB s DPIA s en verwerkerscontracten

• Versterking van de verbindende rol en aanspreekpuntfunctie van de FG

• Het geven van voorlichting over privacywetgeving
• Borgen van de antennefunctie richting de dienstonderdelen van Financien o a via periodieke bezoeken

• Leiden en of begeleiden van thema onderzoeken projecten en audits

• Bijspringen t b v de privacy organisatie van het kerndepartement en de Belastingdienst bijvoorbeeld in geval van incidenten of bulkverzoeken op het

gebied van gegevensbescherming
• Documentatie en informatiebeheer waaronder jurisprudentie

Functie eisen

• WO bij voorkeur in een juridische richting
• Minimaal drie jaar ervaring op het gebied van data gegevens en privacy met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet

politiegegevens
• Uitstekende vakkennis op het gebied van privacy en ervaring in de toepassing hiervan

• Bij voorkeur kennis van grote overheidsorganisaties
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
• Is opiossingsgericht en heeft oog voor zorgvuldigheid
• Betrekt het overheidsbelang alsook het belang van betrokkenen in privacyzaken waarbij gevoelige onderwerpen kunnen spelen

Schaalindicatie Sll
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Beleidsondersteunend medewerker privacy

Onderwerpen waarmee de beleidsondersteunend medewerker te maken krijgt zijn vragen en klachten van burgers en medewerkers over het gebruik
van hun persoonsgegevens het monitoren van dienstonderdelen bij AVG uitvoering contacten met de Autoriteit Persoonsgegevens procedures over

inzage en correctierecht het vullen van het verwerkingenregister enz Taakonderdelen van deze functie zijn de volgende

• Ondersteuning van de adviserende en toezichtstaken van de functionaris voor gegevensbescherming FG en de piv FG

• Beoordelen van binnenkomende zaken waarbij kwesties direct worden afgehandeld of worden voorbereid voor afhandeling door het FG team of

worden doorgezet voor nader onderzoek bij de dienstonderdelen van Financien waaronder de Belastingdienst
• Beheer van de informatie en de correspondentie op het gebied van gegevensbescherming Contacten met de privacy organisatie en medewerkers

van Financien en met burgers bij de behandeling van hun vragen of klachten

• Houden van een up to date beeld van de stand van zaken m b t de informatie uit rapportages en zelfevaluaties het register van verwerkingen
van persoonsgegevens en de aan de FG voorgelegde kwesties over de bescherming van persoonsgegevens bij het ministerie

• Diverse administratieve en organisatorische taken zoals het voorbereiden van en notuleren bij overieggen het beheer van het

zakenregistratiesysteem van de FG het beheer van de mailbox en de zakelijke correspondentie van de FG

Functie eisen

• HBO diploma
• Affiniteit met de werkveiden beveiliging en privacy
• Begrip van de belangen bij zaken met gevoelige onderwerpen en informatie

• Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden samenwerkingsgerichtheid
• Gestructureerd kunnen werken en de rust kunnen bewaren in stressvolle situaties

• Goed kunnen plannen en organiseren met oog voor zorgvuldigheid en voortgang
• Geeft blijk van professionele integriteit en initiatief om zaken af te handelen op basis van de juiste informatie en procedures

Schaalindicatie S10
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Staatssecretaris

Feedback Actiehouder vervolgactie

In de basis de goede lijn
Het moet een brief met substantie worden brief aantal zaken beloofd plan
van aanpak moet terugkomen inclusief concrete doorkijk fase II

Schrijversteam

Verwachtingen van TK meer materiele punten minder technische zin ook

belangrijk Met name effecten voor burgers en bedrijven Welke type materiele

gevolgen
Voorbeelden in de brief opnemen

Schrijversteam o b v rapport KPMG

Voorbeelden aan te leveren door primaire

procesdirecties op verzoek van schrijversteam

Interne maatregelen 1 5 maand verder Het verleden voor het heden nog geen

opiossing voor de toekomst geen idee

10 2 e

Risico modellen kom je in FSV als gevolg van risico modellen waarborgen ter

voorkoming zelfversterkende voorspelling

Schrijversteam o b v rapport KPMG

Inzage stuk komt van Maarten en Tiny en ligt in stuurgroep a s donderdag
Verwacht veel inzageverzoeken van Toeslaggerechtigden n a v brief

10 2 e

Fraudeaanpak hoe doen andere organisaties als UWV SVB DUO dat Best

practices uitwisselen

Keuze voor verzending Kamervragen tegelijkertijd met Kamerbrief FSV Schrijversteam
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Woord vooraf

Dit betreft een eerste opzet voor een storyline voor de Kamerbrief Deze opzet is bedoeld onn de gedachten te vormen over wat het verhaal en de

toonzetting meet zijn in de Kamerbrief

De storyline is gebaseerd op de conclusies van de Stuurgroep FSV over wat onderdeel van fase 1 meet zijn De komende weken zal helder moeten

worden of het ook daadwerkelijk lukt om deze onderdelen in zijn volledigheid op te leveren

De uiteindelijke inhoud van de brief is sterk afhankelijk van de bevindingen van het onderzoek van KPMG Deze zijn op het moment van schrijven

nog niet bekend Een deel van de storyline is daarom hypothetisch van aard het gaat ervanuit dat KPMG concludeert dat er vergelijkbare
systemen als FSV zijn en dat daar mogelijk vergelijkbare problemen bij worden geconcludeerd waarvoor het wenselijk is om beheersmaatregelen
te treffen

Gebruik signalen in het toezicht

Handhaving is een onderdeel van de uitvoerings en toezichtstrategie van de belastingdienst We streven er naar dat burgers en bedrijven bereid zijn uit zichzelf

fiscale regels na te leven zonder dwingende en kostbare acties van de Belastingdienst Hiervoor hebben we een proactieve preventieve en repressieve aanpak

De Belastingdienst heeft zowel een dienstverlenende rol naar burgers en bedrijven als een rol om naleving van regels te bevorderen en niet naleving tegen te

gaan

• Het is belangrijk dat de Belastingdienst enerzijds de juiste middeien kan toepassen om de rol als handhaver goed te kunnen vervullen

• En anderzijds dat de Belastingdienst opereert binnen de kaders van de wet en regelgeving en van wat maatschappelijk acceptabel is

Bij het uitvoeren van de rol als handhaver maakt de Belastingdienst een onderscheid in de toezichtintensiteit Het classificeren van burgers en bedrijven op basis

van een risico inschatting is noodzakelijk Daarnaast is het gebruik van signalen van groot belang als contra informatie Het gebruik is wel aan wettelijke kaders

gebonden om maatschappelijk ongewenste en onrechtmatige classificatie profilering te voorkomen

• Classificatie op basis van externe en interne risicosignalen en het gebruik mag maar dan moet wel geborgd zijn dat deze signalen worden beoordeeld op

kwaliteit bij gebleken onjuistheid worden geschoond na X jaar worden gearchiveerd
• Daarnaast is het van belang dat de registratie en verwerking van signalen voldoet aan de eisen van de AVG en de archiefwet Registratie van specifieke

categorieen persoonsg egevens mag nooit zonder wettelijke grondslag

Helaas moeten we constateren dat dit niet altijd goed is gegaan

• Aan te vullen met Reflectie op wat er is misgegaan
• Daarom de verwerking stopgezet en nader onderzoek gestart

12
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FSV

In de brief van 28 april hebben wij geconstateerd dat veel antwoorden op vragen omtrent het gebruik van FSV en de effecten daarvan op burgers en bedrijven

nog ontbraken

We hebben een extern bureau gevraagd om onderzoek te doen naar de werking en het gebruik van FSV
• Uit dit onderzoek is gebieken dat FSV primair is gebruikt voor de registratie van interne en externe signaien [Nader in te vuilen na onderzoek KPMG]
• Uit dit onderzoek is gebieken dat de informatie in FSV is gebruikt in de toezicht processen bij MKB Toesiagen en Particuiieren en bij de invorderingen bij CAP

[Nader in te vuiien na onderzoek KPMG]
Het onderzoek steit vast dat FSV op een aantai manieren gebruikt is die niet goed waren

• Aan te vuiien met bevindingen KPMG bv kwaiiteit van gegevens is onvoidoende gewaarborgd maar vervoigens wei gebruikt om in vervoigprocessen om de

toezichtintensiteit te bepalen
Door de externe onderzoeker is ook onderzoek gedaan naar het raadpiegen van de informatie in FSV in de toezichtprocessen Daarbij is specifiek gekeken naar of

het gebruik van FSV doorslaggevend is geweest in besiissingen over de mate van toezichtintensiteit waardoor mogelijk nadeiige gevoigen hebben kunnen

ontstaan voor burgers en bedrijven
• Aan te vuiien met bevindingen KPMG Beschrijving van de effecten op burgers bedrijven per toezichtsproces In deze beschrijving moet in ieder gevai op de

voigende vragen antwoord gegeven worden
■ Hoe werden de signaien uit FSV in de toezichtprocessen geraadpieegd Was er een toets op de kwaiiteit van het signaai klopte het signaai of

ieidde sec het feit dat een burger of bedrijf in FSV geregistreerd stond ai tot een bepaaide behandeiing
■ Speelde de informatie uit FSV een doorsiaggevende rol bij besiissingen bij het bepalen van de toezichtintensiteit Of werd de informatie uitsluitend

gebruikt als contra informatie of in aanvuiiing op ander onderzoek
• Tot weike effecten voor burgers en bedrijven heeft dit dan kunnen leiden Zo specifiek mogeiijk beschreven vanuit de beievingswereid van de

burgers en bedrijven bv meer informatieverzoeken a g v intensievere controies een financieie impact op de aangifte aansiag toesiag hogere
boete of invordering of het ontzeggen van een betaiingsregeiing

• De door KPMG gevaiideerde GEB van FSV is bijgevoegd bij deze brief

• In de gevaiien waar KPMG heeft geconciudeerd dat er mogeiijke negatieve effecten op burgers en bedrijven hebben kunnen piaatsvinden zetten we het

onderzoek in fase 2 voort om inzicht te krijgen in wat de waarschijnlijkheid is dat er daadwerkelijk sprake is van negatieve effecten op burgers en bedrijven en

hoe substantieei deze negatieve effecten dan zijn Vervoigens beoordelen we ook of het wenselijk is om hiervoor passende hersteimaatregeien voor te treffen

• In februari is besioten om FSV uit te schakeien en per direct te stoppen met het gebruik van de signaien in FSV in toezicht en handhavingsprocessen Om

ervoor te zorgen dat de toezichthoudende functie van de Beiastingdienst niet verstoord raakt gaan we een tijdeiijke voorziening en proces inrichten om

risicosignalen met een urgent karakter wei opvoiging te geven en de overige signaien op te siaan in een beveiiigde omgeving
o Risicosignalen die worden aangemerkt ais urgent worden altijd opgevoigd
o Risicosignalen die ais niet urgent worden aangemerkt worden in een tijdeiijke beveiiigde omgeving gepiaatst zodat deze opgeslagen biijven maar niet

geraadpieegd kunnen worden totdat er procesmaatregeien of structureel verbeterde maatregei is

o We komen onze wetteiijke verpiichtingen naar samenwerkingspartners na
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FSV achtigen
• We hebben het externe bureau ook gevraagd onderzoek te doen naar of er vergelijkbare applicaties als FSV in gebruik zijn

o FSV achtige applicaties zijn gedefinieerd als [A B C]
o De externe onderzoeker heeft geconstateerd dat er [XX] applicaties in gebruik zijn die vergelijkbaar zijn met FSV [Aanvullen o b v rapport KPMG

toelichting op appiicaties waarvoor deze gebruikt zijn en welke problemen zijn geconstateerd]
• Voor de applicaties waarvan de externe onderzoeker heeft geconcludeerd dat deze niet voldoen aan de eisen van de AVG archiefwet en BIO worden passende

maatregelen getroffen om risico s te mitigeren
o [Later aanvullen welke beheersmaatregelen hebben we getroffen]

• In het geval de verwerking waar die applicatie onderdeel van uitmaakt niet voldoet aan de vereisten van de AVG vinden wij het van belang dat ook voor deze

verwerkingen wordt onderzocht of het gebruik van deze de gegevens doorslaggevend is geweest in toezichtprocessen waardoor dit mogelijk heeft geleid tot

negatieve effecten op burgers en bedrijven In het vervolgonderzoek bekijken wij daarom net als voor FSV voor die specifieke verwerkingen wat de mogelijke
effecten hebben kunnen zijn voor burgers en bedrijven

Interne maatregelen
• We hebben daarnaast een aantal Belastingdienst brede maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het gebruik van persoonsgegevens in toezicht en

handhavingsprocessen voldoet en problemen zoals bij FSV niet meer kunnen voorkomen

o In aanvulling op al bestaande activiteiten gericht op awareness doen we [nader in te vullen activiteiten] om de bewustwording van onze medewerkers

rondom AVG en het gebruik van persoonsgegevens te vergroten
o Medewerkers zijn opgeroepen om eventuele werkbestanden met persoonsgegevens [Nader in te vullen aan welke eisen deze bestanden moeten voldoen]

te archiveren] zodat deze niet langer meer gebruikt kunnen worden [Nader in te vullen hoe dit proces eruit ziet]
o We versterken de posities van toezichthouders op het gebruik van persoonsgegevens de FG en de PO BD door [A B C]

• We verscherpen daarnaast de condities waaronder applicaties zoals FSV gebruikt mogen worden binnen de Belastingdienst [Nader in te vullen wat voor condities

dit zijn]
o We zetten het traject in om een mogeiijke vervangende applicatie voor FSV te ontwikkelen [Nader in te vullen hoe dit proces eruit ziet]

Inzageverzoeken
• Burgers en bedrijven die willen weten of ze in FSV staan kunnen daarvoor een beroep doen bij de Belastingdienst Deze verzoeken zullen worden gewogen door

de Belastingdienst
o Aan te vullen met hoe deze worden gewogen na afronden advies afdoening inzageverzoeken

• Inmiddels hebben X burgers bedrijven een verzoek gedaan om inzage te krijgen of zij in FSV vermeld staan

o Aan te vullen met hoeveel van deze X verzoeken hebben er inmiddels zijn afgedaan
• Burgers en bedrijven die een dergelijk verzoek willen indienen kunnen hiervoor terecht bij [A B C]

14
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Verbetering fraudeaanpak
Een effectieve fraudeaanpak door de Belastingdienst waarbij de aanpak van doelbewuste en georganiseerde overtredingen het eindpunt vormt is noodzakelijk
Deze aanpak dient uiteraard wel passend binnen wet en regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur te zijn
De constateringen over geinstitutionaliseerde vooringenomenheid door de AUT Commissie Donner ten aanzien van de fraudeaanpak bij de directie Toeslagen
en de problennatiek rond het gebruik van FSV zijn voor ons aanleiding om de fraudeaanpak bij de Belastingdienst ook tegen het licht houden Er dient hierbij
goed onderscheid gemaaktte worden tussen fouten grove schuid binnen het bestuursrecht BD en fraude binnen het strafrecht OM FIOD en de procedures
en waarborgen dienen inzichtelijk te zijn waarbij van belang is dat dit niet mag leiden tot ineffectiviteit van de fraudebestrijding
Om de fraudeaanpak te verbeteren is de Belastingdienst daarom een drietal trajecten gestart dat wij hieronder toe zullen lichten

o Waarborgen het gaat dan om de vraag of bij het oppakken van signalen van mogelijke fraude gepaste middelen worden ingezet keuzes kunnen worden

onderbouwd en deze waarborgen ook worden nageieefd en toegepast PM onderzoek KPMG Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van

KPMG beziet de Belastingdienst of en zo ja welke verbeteringen nodig zijn bij de waarborgen Daarnaast wordt duidelijker in beeld gebracht welke

waarborgen er zijn hoe hierop wordt toegezien en hoe die nageieefd worden zodat dit intern en extern inzichtelijk is

o Informatiestromen Randvoorwaardelijk voor het zo effectief en efficient mogelijk in richten van de handhaving is een goede informatiepositie PM

onderzoek KPMG

o Nieuwe fraudevisie De huidige visie op de fraudeaanpak van de Belastingdienst is opgesteld in 2013 Deze fraudeaanpak van de BD is gericht op het

gezamenlijk opwerpen van barrieres buiten en binnen de Belastingdienst waarmee fraude zoveel mogelijk in aard en omvang wordt voorkomen zo vroeg

mogelijk gedetecteerd en zo effectief mogelijk wordt bestreden Momenteel beziet de Belastingdienst of deze fraudevisie nog actueel genoeg is om fraude

in beeld te krijgen en aan te kunnen pakken of dat die aanpassing behoeft en hoe de verbeteringen van de waarborgen en informatiestromen hier het

beste in kunnen landen Daarbij wordt in ieder geval ook ingaan op het onderscheid tussen fouten grove schuid vanuit bestuursrecht BD en fraude

vanuit strafrecht OM FIOD

Vervoigstappen in fase 2
• Op dit moment wordt een vervolgonderzoek voorbereid

• Daarnaast wordt zoals hierboven beschreven opvolging gegeven aan de uitkomsten van het externe onderzoek

• Verder onderzoek naar de overige verwerkingen van de Belastingdienst op voldoen aan AVG archiefwet en BIO zoals gevraagd door de Kamer
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Fraudeaanpak belastingdienst

De aanpak van fraude maakt deel uit van de uitvoerings en toezichtstrategie van de Belastingdienst De uitvoerings en toezichtstrategie van de

Belastingdienst is gericht op het voorkomen van fouten aan de voorkant De Belastingdienst wil het gedrag van burgers en bedrijven zodanig
beinvloeden dat zij zoveel mogelijk uit zichzelf de regels naleven Het streven naar naleving en het betaien van belasting door goedwillende burgers en

bedrijven wordt echter ondermijnd door diegenen die bewust de regels niet naleven Het is daarom belangrijk dat de Belastingdienst ook aandacht

besteedt aan deze groep en dat er wordt optreden als er een vermoeden van fraude is uiteraard passend zorgvuldig en proportioneel

Een effectieve fraudeaanpak door de Belastingdienst waarbij de aanpak van doelbewuste en georganiseerde overtredingen het eindpunt vormt is

noodzakelijk Deze aanpak dient uiteraard wel passend binnen wet en regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur te zijn De constateringen
over gei nstitutionaliseerde vooringenomenheid door de AUT ten aanzien van de fraudeaanpak bij de directie Toeslagen en de problematiek rond het

gebruik van FSV zijn voor ons aanleiding om de fraudeaanpak bij de Belastingdienst ook tegen het licht houden Er dient hierbij goed onderscheid

gemaakt te worden tussen fouten grove schuld binnen het bestuursrecht en fraude binnen het strafrecht en de procedures en waarborgen dienen

inzichtelijk te zijn waarbij van belang is dat dit niet mag leiden tot ineffectiviteit van de fraudebestrijding Om de fraudeaanpak te verbeteren is de

Belastingdienst daarom een drietal trajecten gestart die wij hieronder toe zullen lichten Wij verwachten uw Kamer in het jaarplan voor 2021 te

kunnen informeren over de resultaten van de genoemde trajecten

Verbetering waarborgen fraudeaanpak
De fraudeaanpak dient conform de wet en regelgeving en beginselen van behoorlijk bestuur te zijn Daarom is door onze ambtsvoorganger in de brief

van 15 november 2019 aan uw Kamer toegezegd om te kijken naar de waarborgen bij de behandeling van signalen van mogelijke fraude door de

Belastingdienst en de vraag welke verbeteringen hierbij nodig zijn Het gaat dan om de vraag of bij het oppakken van signalen van mogelijke fraude

gepaste middelen worden ingezet keuzes kunnen worden onderbouwd en deze waarborgen ook worden nageleefd en toegepast

PM onderzoek KPMG

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van KPMG beziet de Belastingdienst of en zo ja welke verbeteringen nodig zijn bij de

waarborgen Daaropvolgend wordt er een plan van aanpak opgesteld ten aanzien van de implementatie van de eventueel aanvullende waarborgen
Hierover zal ook met andere toezichthouders van gedachten gewisseld worden Daarnaast wordt duidelijker in beeld gebracht welke waarborgen er

zijn hoe hierop wordt toegezien en hoe die nageleefd worden zodat dit intern en extern inzichtelijk is
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Indiener UHB
Bflastlngdienst

m

TK brief | Passage visie fraudeaanpak 2 2

Inzicht in de informatiestromen

Rand voorwaardelijk voor het zo effectief en efficient mogelijk in richten van de handhaving is een goede informatiepositie De Belastingdienst gebruikt
informatie uit verschillende bronnen en combineert die data om zijn informatiepositie te verrijken De Belastingdienst vergroot zijn informatiepositie
door bijvoorbeeld het gebruiken van fraude signalen het uitvoeren van omgevingsscans het onderzoek naar fraude fenomenen het uitvoeren van

trend en gedragsanalyses het uitvoeren van steekproeven en het doen van

wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld naar de behoeften en gedragingen van verschillende doelgroepen Deze informatie helpt de Belastingdienst
om tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen aannames over het gedrag de working van handhavingsinstrumenten en de keuzes in het toezicht te

toetsen en inzicht in een gedeelte van een nalevingstekort te verkrijgen

Daarnaast heeft de Belastingdienst wettelijke verplichtingen om andere overheidspartners te voorzien van informatie Hiertoe worden

informatieverzoeken ingediend en behandeld Hoewel afzonderlijke meldpunten redelijk tot goed zijn ingericht is er geen overal beeld van de

meldpunten en wordt een noodzaak tot hergroepering gevoeld

PM onderzoek KPMG

Doorontwikkelen visie op fraudeaanpak
De huidige visie op de fraudeaanpak van de Belastingdienst is opgesteld in 2013 Deze fraudeaanpak van de BD is gericht op het gezamenlijk
opwerpen van barrieres buiten en binnen de Belastingdienst waarmee fraude zoveel mogeiijk in aard en omvang wordt voorkomen zo vroeg mogelijk

gedetecteerd en zo effectief mogelijk wordt bestreden Dit is uiteen te zetten in de volgende doelstellingen
Het zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig bestrijden van fraudepatronen en fenomenen door integrale in en externe samenwerking
Het hebben van een permanent en actueel beeld van fraudepatronen en fenomenen op basis van analyse en deze prioriteren op basis van hun

impact
Het doen van aanbevelingen en voorstelien van maatregelen voor de bestrijding van de patronen en fenomenen

Momenteel beziet de Belastingdienst of deze fraudevisie nog actueel genoeg is om fraude in beeld te krijgen een aan te kunnen pakken of dat die

aanpassing behoeft en hoe de verbeteringen van de waarborgen en informatiestromen hier het beste in kunnen landen Daarbij zal in ieder geval ook

worden ingaan op het onderscheid tussen fouten grove schuld vanuit bestuursrecht en fraude vanuit strafrecht
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Indiener pSG
Bflastlngdienst

m

TK brief | Passage versterken positie FG

Versterking Functionaris gegevensbescherming

Begin maart 2020 heeft de staatssecretaris toegezegd de Kamer nader te informeren over de mogelijkheden tot versterking van het interne

privacytoezicht De functionaris voor gegevensbescherming zoals bedoeld in de AVG maakt daarvan deel uit Het plan is om de taak van de

functionaris gegevensbescherming bij het kerndepartement te versterken naast versterking van de privacy officer bij belastingdienst zelf en bij het

primair proces De formatie van het team wordt uitgebreid met een functionaris die qua positie en bevoegdheden ook als piaatsvervanger taken over

kan nemen van de functionaris gegevensbescherming en die in het bijzonder het domein van de Wet politiegegevens zal oppakken Daarnaast is

voorzien een functionaris die inhoud kan geven aan de meer beleidsmatige en juridische aspecten zoals het behandelen van klachten en verzoeken

Ook wordt voorzien in beleidsondersteunende en administratieve capaciteit vanwege de relatief grote hoeveelheid ondersteunende werkzaamheden die

inherent zijn aan het onderwerp Waar nodig worden procedures zoals voor de informatieverzameling en de effectieve uitvoering van

klacht onderzoeken aangescherpt

Er is inmiddels een voorgenomen organisatie formatie besluit in de vorm van een addendum op het bestaande organisatie formatierapport Hierin

staat de uitbreiding van formatie weergegeven Dit ligt nu voor een le afstemming bij de departementale medezeggenschap Nadat de

medezeggenschap formeel advies heeft gegeven kan de Secretaris generaal formeel besluiten tot uitbreiding van deze formatie Naar verwachting zal

dat dit najaar kunnen gebeuren Daarna kan gestart worden met werving van de functies om het toezicht te versterken Tot die tijd zal gedeeltelijk

ingehuurd worden om op kortere termijn al tot versterking van het toezicht te komen
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Ministerie van Financien

iP Wit diftt ck hccucld\^ €AA^Cf wdU£
Directoraat Generaal

BelastingdienstTERINFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Finandety Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van FinandeiP Toeslaqen en Douane

Concerndirectie

Informatievoorziening en

databeheersing IVenD

Zou kien^cc

|5 rzr£t6
InHchtingen

10 2 e

notitie betiandeling verzoeken om inzage in FSV Direct contact

Aanleiding
Naar aanleiding van de Toeslagenaffaire en de aandacht van de poiitiek en de

media over de fraudesignateringsvoorziening FSV van de Belastingdienst
hebben burgers gevraagd of zij in FSV geregistreerd staan en wat er over hen

geregistreerd is Deze verzoeken zijn als verzoeken om inzage op grond van de

Aigemene verordening gegevensbescherming AVG aangemerkt

l^uni 2020 I

Notitienummer

2020 0000115697

Auteur

10 2 e

Van

directeur generaal

Belastingdienst

Bijiagen
Notitie van 26 met 2020

Notitis van 15 juni 2020

De behandeling van de verzoeken is aangehouden in afwachting van nader

onderzoek naar de werking en het gebruik van FSV

Inmiddels is uitgewerkt op welke wijze de inzageverzoeken verder kunnen worden

afgehandeld

UfZyzk^
Ter informatie

• Op 18 juni 2020 is de stuurgroep FSV akkoord gegaan met de voorgestelde

werkwijze om de verzoeken om inzage in FSV te behandelen De

staatssecretaris Toeslagen en Douane maakt deel uit van de stuurgroep FSV

• De verzoeken worden op zeer korte termijn verder afgehandeld Voor een

deel van de verzoeken is de behandeltermijn van de AVG al overschreden
r

4
edigheid informeer ik u dat de Autoriteit Persoonsgegevens AP

in maart 202tF^n onderzoek gestart is naar FSV De AP voert in dat kader op

30 juni 2020 ee^ onderzoek ter plaatse uit bij de Belastingdienst

kior

Toelichting

Aigemene uitgangspunten bij afhandeling
• Er wordt transparantie betracht het uitgangspunt is verstrekken tenzij
• Het burgerperspectief staat voorop Betrokkene heeft het recht om met een

beroep op het inzagerecht de juistheid van de gegevens te kunnen toetsen

• Er wordt maatwerk geleverd Bij de behandeling van elk verzoek wordt altijd
een belangenafweging per geval gemaakt Het bestuursorgaan weegt het

eigen belang per geval betrokkene hoeft het belang niet aan te tonen

Behandelvoorstel

1 Verzoeker komt niet in FSV voor het feit dat de verzoeker niet in FSV

voorkomt wordt aan hem medegedeeld
2 Verzoeker komt wel in FSV voor aan het inzageverzoek wordt op reguliere

wijze tegemoetgekomen als na individuele toetsing blijkt dat geen grote

toezichtsbelangen spelen zie hierna onder 3 die een beroep op de

wetgeringsgronden van de U AVG rechtvaardigen zoals de enkele melding

Pagina 1 van 2
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dat aan verzoeker ooit een vergrijpboete is opgelegd De persoonsgegevens

worden verstrekt het verstrekken van volledige documenten valt buiten de

reikwijdte van de AVG

3 Verzoeker komt wel in FSV voor en er zijn grote toezichtsbelangen als

bedoeld in de weigeringsgronden uit de AVG en de Uitvoeringswet AVG Deze

belangen kunnen bijvoorbeeld blijken uit de actualiteit van de aanwijzingen
de ernst van de mogelijke fraude en de herkomst van het signaal

bijvoorbeeld signalen van OM politie andere toezichthouders of signalen
over btw carrouselfraude In deze gevallen kan na een individuele

belangenafweging een beroep gedaan worden op de uitzonderingsgronden
van de AVG en de UAVG en wordt met een onderbouwing op grond van de

AVG en de UAVG geen informatie verstrekt over of men wel of niet in FSV

staat of wat daarin staat

Relatie met Toeslagen
Als het gaat om een verzoek om inzage in FSV in relatie tot Toeslagen wordt

onderzocht of iemand in aanmerking wil komen voor de compensatieregeling Zo

ja dan wordt het verzoek conform de daarvoor afgesproken werkwijze voor de

compensatieregeling opgepakt Daarbij wordt de vraag of iemand al dan niet in

FSV staat behandeld conform bovenstaand behandelvoorstel voor

inzageverzoeken in FSV

r

Evaluatie

De voorgestelde werkwijze geldt alleen voor inzageverzoeken in FSV De

werkwijze wordt geevalueerd zes maanden na afhandeling van de eerste

verzoeken of zoveel eerder als nodig

Pagina 2 van 2
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Geprint met Digidoc 2 op 29 06 2020 13 33

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp

Nummer

DGBD 115697 notitite aan staatssecretaris behandeling verzoeken inzage in FSV

2020 0000013504

BDG advies aan iDGBD om te panaferen LG 26 6

20200619 Graag aandacht voor spoedige afbehandeling van de notitte ter info op 18 juni 2020 is de

FSV waarin staatssecretaris D T zitting heeft akkoord gegaan met voorgestelde werkwijze dank^

Algemeen taakverzoek

Stijumroen

10 2 e

Document DGBD 115697 oplegnotitie behandeling vetzoaken om inzage in FSV 2020 0000115697

Naam Qiirttmi on Tgd iSJsiiL

10 2 e 26 06 2020 11 30

25 06 2020 12 49

25 06 2020 10 50

24 06 2020 14 19

24 06 2020 11 44

24 06 2020 09 27

23 06 2020 18 30 j

19 06 2020 11 17

26 06 2020 15 03

COMM voor DGBD Parafaren

DJZ Parafaren

DB Paraferen

DGBD MT FJZ Parafaren

DGBD UHB Parafaren

DGBD C F KOP Parafaren

DGBD CD Vaktecfiniek MT Para er^_ ]
DGBD IV D Paraferen

DGBD Paraferen

Bogtstra MS Marijke DJZ MT

^ leoterman MfflteriDteinWnfVMGTI
_ L

10 2 e

Jonker MP Maarten MT

Lazeronis JPM Jose MT

■

i ffiia
■

r
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

BetastingdienstTERINFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastihqdienst

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Domhe
Concerndirectie

Informatievoorziening en

databeheersing IVenD

Inlichtinqen

10 2 e

notitie behandeling verzoeken om inzage in FSV Direct contact

M P Jortker

concerndirecteur IVenD

10 2 e

Aanlelding
Naar aanleiding van de Toeslagenaffaire en de aandacht van de politiek en de

media over de fraudesignaieringsvoorziening FSV van de Belastingdienst
hebben burgers gevraagd of zij in FSV geregistreerd staan en wat er over hen

geregistreerd is Deze verzoeken zijn als verzoeken om inzage op grond van de

Algemene verordening gegevensbescherming AVG aangemerkt

Datum

19 juri 2020

Notitienummer

2020 0000115697

Auteur

10 2 e

Van

directeur generaal

Belastingdienst

Bijiagen
Notitie van 26 mei 2020

Inmiddels is uitgewerkt op welke wijze de inzageverzoeken verder kunnen worden Notitie van 15 juni 2020

afgehandeld

De behandeling van de verzoeken is aangehouden in afwachting van nader

onderzoek naar de werking en het gebruik van FSV

Ter informatie

• Op 18 juni 2020 is de stuurgroep FSV akkoord gegaan met de voorgestelde

werkwijze om de verzoeken om inzage in FSV te behandelen De

staatssecretaris Toeslagen en Douane maakt deel uit van de stuurgroep FSV

• De verzoeken worden op zeer korte termijn verder afgehandeld Voor een

dee van de verzoeken is de behandeltermijn van de AVG al overschreden

• Voor de volledigheid informeer ik u dat de Autoriteit Persoonsgegevens AP

in maart 2020 een onderzoek gestart is naar FSV De AP voert in dat kader op

30 juni 2020 een onderzoek ter plaatse uit bij de Belastingdienst

Toelichting

Algemene uitgangspunten bij afhandeling
• Er wordt transparantie betracht het uitgangspunt is verstrekken tenzij
• Het burgerperspectief staat voorop Betrokkene heeft het recht om met een

beroep op het inzagerecht de juistheid van de gegevens te kunnen toetsen

• Er wordt maatwerk geleverd Bij de behandeling van elk verzoek wordt altijd
een belartgenafweging per geval gemaakt Het bestuursorgaan weegt het

eigen belang per geval betrokkene hoeft het belang niet aan te tonen

Behandelvoorstel

Verzoeker komt niet in FSV voor het feit dat de verzoeker niet in FSV

voorkomt wordt aan hem medegedeeld
Verzoeker komt wel in FSV voor aan het inzageverzoek wordt op reguliere

wijze tegemoetgekomen als na individuele toetsing blijkt dat geen grote

toezichtsbeiangen spelen zie hierna onder 3 die een beroep op de

weigeringsgronden van de U AVG rechtvaardigen zoals de enkete melding

1

2
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dat aan verzoeker ooit een vergrijpboete is opgelegd De persoonsgegevens

worden verstrekt het verstrekken van volledige documenten valt buiten de

reikwijdte van de AVG

3 Verzoeker komt wei in FSV voor en er zijn grote toezichtsbelangen a s

bedoeld in de weigeringsgronden uit de AVG en de Uitvoeringswet AVG Deze

belangen kunnen bijvoorbeeld blijken uit de actualiteit van de aanwijzingen
de ernst van de mogeiijke fraude en de herkomst van het signaal

bijvoorbeeld signalen van OM politie andere toezichthouders of signalen
over btW Carrouselfraude In deze gevallen kan na een individuele

belangenafweging een beroep gedaan worden op de uitzondertngsgronden
van de AVG en de UAVG en wordt met een onderbouwing op grond van de

AVG en de UAVG geen informatie verstrekt over of men wel of niet in FSV

staat of wat daarin staat

Relatie met Toeslagen
A s het gaat om een verzoek om inzage in FSV in relatie tot Toeslagen wordt

onderzocht of iemand in aanmerking wil komen voor de compensatieregeling Zo

ja dan wordt het verzoek conform de daarvoor afgesproken werkwijze voor de

compensatieregeling opgepakt Daarbij wordt de vraag of iemand al dan niet in

FSV staat behandeld conform bovenstaand behandelvoorstel voor

inzageverzoeken in FSV

Evaluatie

De voorgestelde werkwijze geldt aileen voor inzageverzoeken in FSV De

werkwijze wordt geevalueerd zes maanden na afhandeling van de eerste

verzoeken of zoveel eerderals nodIg

C
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Geprint met Digidoc 2 op 29 06 2020 13 33

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp

Nummer

Algemeen taakverzoek

DGBD115697 notitite aan staatssecretaris behandeling verzoeken inzage in FSV

2020 0000013504

BDG aduies aan iDGBD om te paraferen LG 26 6

20200619 Graag aandacht voor spoedige afbehandeling van denotitie ter info op ISjuni 2020 is de Stuuraroep
FSV waarin staatssecretaris D T zitting heeft akkoord gegaan met voorgestetde werkwijze dank 10 2 e

Document DGBD 115697 opiegnotitie behandeling verzoeken om inzage in FSV 2020 0000115697

DiriumentiiidNaani Inbox

10 2 e COMM voor DGBO Paraferen

DJZ Paraferen

DBParaferen

DGBD MT FJZ Paraferen

PGBDAJHB Paraferen

DGBD C F KOP Paraferen

DGBD CD Vakl^niek MT Paraferan
‘

DGBD IV D Paraferen

DGBD Paraferen

26^2020 11 30

25 06 2020 12 49

25 06 2020 10 50 ■

24 06 2020 14 19

24 06 2020 11 44

24 06 2020 09 27

Boglstra MS Marijke DJZ MT

|fefeTOn M Maflotein ^^

10 2 e

v it

23 06 2020 18 30 \

19 06 2020 11 17

26 06 2020 15 03

Jonker MP Maarten MT

Lazenoms JPM Jose MT rp
V
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Managementsamenvatting feitenrelaas projectcode 1043 versie 0 88

IMaar aanleiding van achtergrondgesprekken met journalisten van TROUW en RTL in verband met

bet dossier Toesiagen waarin is gevraagd naar bet dossier 1043 is op 13 mei ji een

projectgroep ingesteld De projectgroep heeft uitvoering gegeven aan de opdracht een

feitenonderzoek te doen en een feitenreiaas op te steilen over bet gebruik van projectcode 1043

Het feitenreiaas is opgebouwd aan de hand van de beantwoording van acht kernvragen

Uit het feitenreiaas blijkt dat in de jaren vanaf ca 2007 in de uitvoering de nodige

maatregeien zijn genomen om misbruik bij de toekenning dan wei herziening van voorlopige
teruggaven VT s het vaststeilen van vooriopige aansiagen VA s en het vaststeiien van

definitieve aansiagen aan te pakken

Begin 2008 is in aanvuiiing op de reguiiere risicoseiectie gestart met het inrichten van

Toezicht IH aan de voorkant van het proces ook wel detectie aan de Poort genoemd Dit is de

piek waar de VT verzoeken en de aangiften IH digitaai binnenkomen In September 2009

constateerden anaiisten aan de Poort mogeiijke signaien van misbruik bij verzoeken om VT s

In 2010 is projectcode 1043 ingevoerd voor de iandeiijke aanpak van systeemfraude in het IH

aangifteproces en VT proces Het project is opgenomen in het Landeiijk Handhavingspian

Het begrip systeemfraude wordt ais voIgt omschreven

Elke georganiseerde paging tot het laten uitbetalen van geld door de Belastingdienst welke is

gebaseerd op gefingeerde of foute gegevens

Binnen het project 1043 worden aangiftes IH op basis van twee selectieregeis uitgeworpen
voor handmatige behandeiing AKI 1043 en AKI 1044

AKI 1043 staat voor vermoedeiijk georganiseerde fraude en AKI 1044 is bedoeld voor

aangiften van beiastingpiichtigen waarvan de fiscaai dienstveriener in een strafrechteiijk
onderzoek is betrokken

De behandeiing van uitgeworpen aangiften voor het project 1043 gebeurt in de Intensief

Toezichtteams voorheen fraudeteams van de directie Particuiieren

De directie MKB ondersteunt voor zover noodzakelijk op verzoek van de directie Particuiieren

met buitentoezicht Daarnaast heeft de directie MKB een zeifstandige roi bij de aanpak van

vermoedens van systeemfraude bij fadiitators

De AKI code blijft in beginsei vijf jaar actief Om te voorkomen dat beiastingpiichtigen ten

onrechte onder toezicht van de Belastingdienst blijven staan is binnen het project

Systeemfraude IH een effectmeting ingericht waardoor na het indienen van een correcte

aangifte in enig jaar de AKI code voor de daaropvolgende jaren wordt verwijderd

In de periode 2015 2018 zijn naast de seiectieregel 1043 de seiectieregeis 9044 en 9045

gebruikt De seiectieregei 9044 werd gebruikt voor vermoedeiijk individueie fraude met de

noodzaak tot biokkade van een VA De seiectieregei 9045 werd gebruikt voor vermoedeiijk
individueie fraude zonder de noodzaak tot biokkade van een VA

Voor binneniandse beiastingpiichtigen geidt dat de aangiften IH die binnen het project 1043

worden aangeboden het reguiiere proces van aangiftebehandeling doorlopen Tot 2017 werden

de behandelresultaten door de Intensief Toezichtteams opgenomen in FSV De

behandeiresuitaten van deze teams zijn in het feitenreiaas opgenomen

Voor buiteniandse beiastingpiichtigen geidt dat de aangiften IH worden behandeld door

medewerkers van K E buitenland Dit geidt ook voor aangiftes die vailen binnen het project
1043 Systeemfraude met aftrekposten bv giften en zorgkosten komt echter nauweiijks voor

bij buiteniandse beiastingpiichtigen

Er vindt geen structureie effectmeting plaats met betrekking tot projectcode 1043 Voor het

jaar 2013 is wel een effectmeting uitgevoerd Hierover is gerapporteerd in het concept

jaarversiag systeemfraude IH 2014
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Reactie op tweede conceptrapportage KPMG met alleen grote punten van feitelijke aard

B CAPNaam directie

Voor contact

Naam

Email 10 2 0

06

Toelichting
1 Deze reactie is aiieen bedoeld voor grote punten van feitelijke aard zijn waarvan de taxatie van jullie als Stuurgroep iid is dat deze

dusdanig belangrijk zijn dat deze nog aangepast moeten worden in het rapport van KPMG voordat deze definitief vastgesteid kunnen

vworden

2 Deze reactie is niet bedoeid voor klein feiteiijk commentaar of redactioneel commentaar

3 Eike reactie moet zijn afgestemd met het lid van de Stuurgroep FSV

4 Per directie een geconsolideerde reactie

Pagina Hoofdstuk

paragraaf

Groot punt van feitelijke aard Toelichting waarom dit punt aangepast moet

worden in het rapport

In het kader van de transparantie is het van belang
om helderheid te verschaffen mbt de FSV achtigen
met name nu er in het AO expliciet om gevraagd is

Wat ontbreekt is een longlist waarvan na

toepassing van de criteria transparant een slag is

gemaakt naar een shortlist met FSV achtigen Dat

is met name ook van belang omdat we vanuit CAP

een aantal mogelijke FSV

opgegeven die geen plek hebben in het rapport en

het nu niet duidelijk is of die zijn meegenomen in

de beoordeling en omdat ze niet expliciet in het

rapport aan de orde komen ook niet het etiket FSV

achtigen hebben Dat inzicht is ook van belang bij
de schoningsactie Voor CAP gaat het om WAB

ABN met FIO veld BVR als uitworpreden Data

Base Auto DBA en lijst katvangers

Belang ivm AO BD eerder deze week mbt

verzoek tweede kamer

1 59 4

achtigen hebben

Conclusie mbt invioed op betalingsregeling o i

niet correct

2 72 2 4 3 Opzet Grove schuld indicaties inDe tekst mbt

administratie systeein LIC“ is niet correct en geeft een

onjuist beeld Tekstvoorstel

Indicaties in invorderingssysteem INL een OGS

kwalificatie wordt op vorderingenniveau afgegeven en niet

op debiteurenniveau In het Invorderingssysteem INL kan

op debiteurenniveau een OGS aantekening worden

Opzet Grove schuld

738074 00169



gemaakt met behulp van drieletter codes maar in de

aantekening wordt opgenomen waar { op welke vordering
OGS betrekking heeft Hierdoor kan een OGS kenmerk

bedoeld als kenmerk voor een vordering ook als subjectief

sicnaal voor toekomstige vorderingen bliiven bestaan op

debiteuren niveau

3

10 2 e10 2 eGraag inaevuld formulier uiterliik donderdag 25 juni 12 00 uur versturen aan

[ met in cc[

en

id 2 610 2 e

10 2 e en10 2 0 10 2 0
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Belastingdienstm

Verslag
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Er zijn veel vragen over FSV producten Er is een lijst met producten uit de oud EH i kant die
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Pagina 1 van 3

838053 00170

Ministerie van Financiën
Tekstvak
De volgende 2 pagina's zijn verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek waren.



Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Datum

24 juni 2020

Auteur

agenda Stuurgroep FSV

Vergaderdatum en tijd 25 juni 2020 15 00 16 30 uur

WebexVergaderplaats

Agenda

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellingagenda
3 Actie en besluitenlijst ISJuni
4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 18 Juni

5 Extern onderzoek Totaalrapportage^
6 Risicoselectieprocessenen bijbehorende applicaties FSV achtige Mondelinge toelichting Te

nemen no regret beheersmaatregelen
7 Interne beheersmaatregelen Voorstel aanpak planning en vervoigstappen veegacties

8 Tijdelijke beveiligde omgeving
a Aanbeveling scenario en voorstel vervoigstappen
b Proces beschrijving tijdelijke beveiligde omgeving

9 FSV Huidige werkwijze nu FSV niet meer gebruikt kan worden en te ondernemen acties

10 Fase 2 Mondelinge update
11 Stand van zaken

a Overzicht stand van zaken deeltrajecten
b Voorstel Aanpassing planning Kamerbrief

c Openstaande acties

12 Voorstel agenda Stuurgroep 2 juli
13 Rondvraag en sluiting
14 Bijiagen
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Beiascingdtensc

Opening en mededelingen

Vaststelling agenda

Actie en besluitenlijst 18 juni

Geboekte voortgang na stuurgroep van 18 juni

Extern onderzoek Totaalrapportage^

Risicoselectieprocessen en bijbehorende applicaties FSV achtige
Mondelinge toelichting Te nemen no regret’ beheersmaatregelen

Interne beheersmaatregelen Voorstel aanpak planning en vervoigstappen
veegacties

Tijdelijke beveiligde omgeving

a Aanbeveling scenario en voorstel vervoigstappen

b Proces beschrijving tijdelijke beveiligde omgeving

FSV Huidige werkwijze nu FSV niet meer gebruikt kan worden en te

ondernemen acties

10 Fase 2 Mondelinge update

11 Stand van zaken

a Overzicht stand van zaken deeltrajecten

b Voorstel Aanpassing planning Kamerbrief

c Openstaande acties

12 Voorstel agenda Stuurgroep 2 juli

13 Rondvraag en sluiting

14 Bijlagen

1

2

Agenda
3

4

5

6

7

8

9

1 Totaalrapportage bevat Overzicht bestaande waarborgen FSV en FSV achtige werking en gebruik overige directies

Beschrijving effect FSV op behandeiing burgers en bedrtjven Uitkomsten vaiidatie Eisen AVG BIO en Archiefwet Condities

toekomstig gebruik FSV Informatiescfiema risicosignaien werking FSV achtigen Uitkomsten vaiidatie Eisen AVG BIO en

Archiefwet 2 Passages Visie fraudeaanpak Vervolgacties versterken positie FG
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3 Actiepunten en

besluitenlijst 18 juni
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©Actie en besluitenlijst FSV Stuurgroep 18 juni i 4

Stal

25 01 De actiepunten en besluitenlijst van 11 juni 2020 is yastgeste|d
25 10 Stuurgroep FSV 25 juni verlengen tot 1 5 uur

25 05 Extern onderzoek KPMG

Aanpassen conceptrapport op reacties vanuit stuurgroepleden

Concept rapport nalopen op feitelijke onjuistheden fiscale afhandelingsproces formuleringen beeldvorming irt

framing en geschiktheid voor externe publicatie

Aanlevering wijzigingen en tekstvoorstellen stuurgroepleden via Floris Ingen Housz

Managementsamenvatting uitbreiden meto a fiscale handeling Samenvatting wordt volgende week

besproken in de Stuurgroep 25 juni 2020

Expiicieter opschrijven wanneer er wei geen feiteiijke effecten zijn
Nader inzoomen op totstandkoming van de vinkjes fraude en 1x1 in FSV zodat er een voiledig beeld

ontstaat hoe dit in eikaarsteekt

Reiatie OpzeV grove schuid en FSV nadrukkeiijker in beeid brengen in het rapport
Duideiijke onderscheid aanbrengen tussen FSV en iopende dossiers

Nader inzoomen op mogelijke registratie 2e nationaiiteit in FSV en evtgebruik van deze gegevens voor

risicoseiectie

Opnemen effecten onjuiste signaien en wat is het effect indien deze niet zijn verwijderd uit FSV

Aandacht voor delen FSV signaien met derden buiten de eigen organisatie effecten voor burger en

maatschappij
Aanbeveiingen export applicaties toevoegen

Waarborgen opmerkingen aanvullend vaiideren op wetteiijke grondsiagen Verzoek aan KPMG om aan te

geven wat state of the art is m b t waarborgen

Inzage FSV voor KPMG inregeien

Stuurgroep

KPMG

Stuurgroepleden

Door KPMG

meegenomen in nieuwe

versie totaalrapportage

KPMG

Extern

onderzoek

KPMG

IV D

Presentatie in week 24 toetsen of deze voldoet aan de vraag van de burger samenieving Kamer

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

6a Het eerste concept vande deliverables kan overanderhalve weekgedeeld worden met de stuurgroep
De stuurgroep is akkoord met de rapportage structuur

6b Het procesoverzicht wordt aangepast waarbij helder inzichtelijk wordt gemaakthoe de signaien over

burgers en bedrijven worden gebruikt zowel been als terug

6c de definitie voor risicoseiectie moet worden aangepast omdat deze nu te breed geformuleerd is

waarmee het alles omvattend is

24 01 KPMG IV D MKB

24 03 Proj directeur BCG

KPMG

23 04 Projectbureau

OR 11 juni wordt ter ipformatie een yoorstel geagendeerd yoor een yeegactie ygor hM ORsdipnen^^y^^^
24 02 Reiatie leggen tussen project 1043 en FSV achtigen IH P KPMG Verwerkt zie

tQt aalrappgitage KPMG
1 De nummering is als voIgt weeknummer voignummer 5
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©Actie en besluitenlijst FSV Stuurgroep 18 juni 2 4

Ir iOruo tys

25 08 Inzage verzoeken Toegang verzorgen omde vragen van burgers overstatus in FSV te

beantwoorden

Opstellen uitvoe rings protocol

IV D VT MKB GO Afgerond

VT

Stuurgroep is akkoord met de notitie inzage verzoeken Dit advies zal ter accordering aan de

Staatssecretarissen worden voorgelegd via de Digidoc lijn

AfgerondIV D

24 06 Inzage verzoeken Advies LA ontvangen voorstel ligt in stuurgroep van 18 juni voor

Afstemming met strategisch crisisteamToeslagen wordt ingeregeld
15 juni vindt afstemming plaats tussen dIV D en pSG

Project bureau
Inzage
verzoeken

Project bureau

Het onderwerp inzageverzoeken komt 11 juni terug in de stuurgroep De landsadvocaat is om

advies gevraagd
Nader overleg over inzageverzoeken vindt plaats waarbij gekeken wordt naarde volgende
uitgangspunten

Generiekelijn voor FSV

Met een uitzondering voorde inzageverzoeken voorToeslagen
Geen precedentwerking in geval van een uitzondering

24 12 be stuurgroep vervoigstappen nieuwe applicatie capaciteitsvraagstukGO er wordt prioriteit

gegeven aan de tijdelijke voorziening
25 09 In de stuurgroep van 25 juni 2020 wordt een scenario voorde tijdelijke opiossing FSV

geagendeerd Dit scenario wordt voorafgaand aan de Stuurgroep al vastgesteld door Keten GKT

en betrokken primaire procesdirecties

IV D pSG
23 02

IV D VT DF A GO

Project bureau Deelproduct door

gesc hgyen nMr fase 2

Uitgewerkt zie

agendapunt 8

GO MKB

Tijdelijke
beveiligde
omgeving

24 05 De stuurgroep gaat akkoord met een nieuw te ontwikkelen voorziening als tijdelijke beveiligde

omgeving nu FSV dicht is

GO

Proj DirecteurBCGIn gesprekronde met GO impactanaiyse bespreken voorstructurele opiossing incl agendering
portfolioboard 18 juni

Indestuumramvan 18junl2Q terugMppe irm aeyem

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignummer 6
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©Actie en besluitenlijst FSV Stuurgroep 18 juni 3 4
■ 1Oruo status

25 06 In Stuurgroep van 25 juni voorstel overwelke no regret beheersnnaatregelen getroffen dienen te Projectbureau IV D

eigenaren van

processen en

applicaties FG KPMG

Opstartenveegacties voormedewerkers Pva veegactie opstellen en agenderen voorstuurgroep Projectbureau
25 juni 2020 In dit plan van aanpakook aandacht besteden aan hoeweomgaan met LOA s en

met eventuele alternatieven die zijn ontstaan nu FSV dicht is en de tijdelijke voorziening nog
niet is afgerond

Arspraken tussen

ciirecteuren IV D

KPMG en

worden t a v de FSV achtigen n a v de conclusies KPMG

projectbureau qepland
25 07 Uitgewerkt zie

agendapunt 7
Interne

maatregelen

Interne maatregelen actie controleren en evt verwijderen excell bestanden Plan van aanpak
agenderen ypo^de stuurgroep van 18

Berichtgeving weekbericht iDGBD is opgesteld Publicatie week24 25

24 07

25 03 Projectbureau Afgerond

Interne

update
24 09 Bind week 23 begin week 24 wordt op intranet BD een bericht gepubliceerd overhet traject

21 08 Cornrnunicalie richting 3D organisatie pyert raject agenderen voor stuurgroep 28 rnei 2020

25 02 Storyline beantwoording van de Kamervragen worden tegeiijkertijd met de Kamerbrief

verstuurd en niet voor het AO van 23 juni 2020

Projectbureau Akkoord

24 08 Storyline 16 juni 20 bespreking bij de staatssecretaris agendering in projectgroep 18 juni 20

23 06 In week24 voIgt een afspraakin klein comite met Staatssecretaris T D over de story line van de

Kamerbrief en frayde aanpak
24 10 De bouwstenen voorde Kamerbrief kunnen worden verzonden naar stuurgroepFSV@minfin nl Verantwoordelijk

directeuren

TK brief

Dringend verzoek nm tijdig aan te geven als de deadline van aanlevering niet gehaald wordt

22 03 In week23 start de interdepartementale afstemming van de Kamerbrief Projectbureau

Vanaf de stuurgroep van 5 juni voIgt elke weekeen update of alles haalbaaris en wat wel niet

gpedipopt

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignutnmer 7
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©Actie en besluitenlijst FSV Stuurgroep 18 juni 4 4

tys

FSV 25 04 Protocol richtlijn vooronderzoeksdoeleinden is opgesteld IV D GO Afgerond

24 04 Protocol richtlijn ontwerpen voorinzage in FSV in een veilige omgeving voor

p nderzpe ksdpele i nd en

FSV achtige 20 09 De wob stukken worden met een hernieuwde blik bekeken op FSV achtige systemen UHB ism met eigenaar
en opdrachtgever

20 08 Een besluitvormende notitietbv het DTBDwordt voorbereid voor een alternatief voor het gebruik UHB ism betrokken

19 06

Loopt mee in plan van

primair prpces directies aa npakfraude aanpa k

Visiefraude

aanpak van de terrnfraude signalen vpordienstverlening en toezicht

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignutnmer 8
738197 00173



Beiascingdtensc

4 Geboekte voortgang na

stuurgroep van 18 juni

738197_ I0173



Belastingdtensc
m

©Ter informatie | Geboekte voortgang 19 24 juni
Onderwerp Beschrijving Agendapunt

Feitelijkeonjuisthedenen redactioneel commentaaris door KPMG verwerkt Hettweede concept rapport is meegestuurd Zie agendapunt 5

KPMG heeft FSV ingezien en query s opgevraagd Deze resultaten zijn nog niet verwerkt en volgen in de volgende
rapportage

De eigenaren van de processen en applicaties IV D FG KPMG en Projectbureau spreken woensdag 24en donderdag 25 Zie agendapunt 6

juni overde te nemen beheersmaatregelen Deze worden mondeling toegelicht in de Stuurgroep van 25 juni

sctern onderzoek

FSV achtigen no-

regret maatregelen

Interne maatregelen Het projectbureau i s m met IV D en CAP heeft een plan van aanpakuitgewerkt incl vervoigstappen voorde

veegacties Het advies ligt ter besluitvorming bij de Stuurgroep
Afgeiopen stuurgroep FSV is opgeroepen tot het nemen van actiest a v dezogenaamde LOA s LOA s zitten in de scope
van het voorgestelde plan van aanpak van de veegactiesdat voorligt in de stuurgroep De aanpakis geent op gerichte
controleerbare en zorgvuidigeactie met als beoogde resultaatookhet stopzetten van verdergebruiken ontstaan van

ongeoorloofde relevante LOA s

LOA s doen zieh in verschillende verschijningsvormen vooren kunnen op ailerlei manieren in de primaire of

bedrijfsprocessen worden gebruikt Een LOA kan bijvoorbeeld in Excel zijn gemaakt maar ook kan andere software voor

persoonlijke effectiviteit gebruikt worden zoals Ms Acces Erzijn overzichten met onderkende LOA s maar dit is geen

uitputtendoverzichten is wordt niet beheerd Een medewerkerkan op elk moment een LOA maken Het zonder nader

onderzoekmassaal uitzetten van LOA s wordt afgeraden nog even los van het felt of dit uberhaupt mogelijk is Ze

kunnen namelijk onderdeel zijn van de continuTteit van processen Daarbij hoeft een LOA ook geen gevoelige
persoonsgegevens te bevatten Bijvoorbeeld een LOA die gebruikt voor het draaien van bestuurlijke informatie

Door KetenGKT een scenario ontwikkeld voor de tijdelijke beveiligde omgeving Het scenario is op werkvioer niveau

gestemd met MKB P T GO CAP op maandag 22 juni MKB heeft een voorstel gemaakt vooreen proces

Het scenario en het proces is verder uitgewerkt en ligt ter besluitvorming bij de Stuurgroep

Er is een inventarisatie gemaakt van de huidige werkwijze bij MKB P T en GO nu FSV dicht is

De directies hebben ookaangegeven of AVG proof gewerkt wordt enzo nee watdevoorstellen zijn om wel AVG

compliant te werken Deze voorstellen liggen ter besluitvorming voor in de Stuurgroep

Tweede Kamer brief Het schrijversteam is voor het schrijven van de Kamerbrief nog in afwachting van afronding van het KPMG rapport
Daarnaast is een politiek bestuurlijke weging als tussenstap gewenst Hierdoorschuift deoorspronkelijke planning van 3

juli naarachteren Aande stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met afronding van de brief op 10 juli
Het grootste deel van de SO vragen zijn inmiddeis beantwoord en worden bij verzending van de Brief bijgevoegd

Interne communicatie Een update over het FSV traject is via Intranet gedeeid binnende Belastingdienst
Korte samenvatting FSV traject gedeeid in het

weekb^^^van
de DGBD

Zie agendapunt

LOA s

Tijdelijke beveiligde
omgeving

Zie agendapunt 8

Huidige werkwijze nu

FSV dicht is

Zie agendapunt 9

Zie agendapunt 11
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Indiener Projectbureau
Afgestemd met KPMG

Belastingdtensc
m

O Procesvoorstel | Bespreking rapportage in 3 delen

FSV

1 1 Korte presentatie over FSV van de bevindingen en aanpassingen in de nieuwe versie van het

conceptrapport inclusief een toelichting op de bevindingen van KPMG n a v inzage in FSV

1 2 Vragen van de Stuurgroep aan KPMG in reactie op de bevindingen en aanpassingen van KPMG

HoofdstukS 15 min

5 min

1

10 min

^ Overige risicoselectie processen FSV achtigen
2 1 Korte presentatie overoverige risicoselectie processen FSV achtige vande bevindingen en

aanpassingen in de nieuwe versie van het conceptrapport
2 2 Vragen van de Stuurgroep aan KPMG in reactie op de bevindingen en aanpassingen van KPMG

Hoofdstuk4 15 min

5 min

10 min

^ Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude
3 1 Vragen van de Stuurgroep aan KPMG in reactie op de bevindingen en aanpassingen van KPMG

overde waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude

Hoofdstuk5 5 min

5 min

12
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Belastingdtensc Indiener KPMGm

©Ter informatie | Samenvatting 2® conceptrapport
Overige risicoselectieprocessen Waarborgen en toekomstig gebruikFSV

Onderzoek de precieze werking en gebruik van FSV

door de diverse dienstonderdeien van de Beiasting
dienst Met effect van de precieze werkwijze met FSV

voor burgers en bedrijven is hiervan een onderdeel

Onderzoek bet bestaan van met FSV vergeiijkbare

appiicaties en toezichtsprocessen bij de Belasting
dienst

Onderzoek onder weike condities FSV en eventueei

vergeiijkbare systemen weer kunnen worden ingezet
weike acties er nodig zijn voor deze systemen en de

bredere fraudebestrijding bij de Beiastingdienst en hoe

eventueie aiternatieven eruit kunnen zien

Aanwezige waarborgen

Sterke aftiankelijkheid van professioneie oordeels

vorming weinig structureie waarborgen

Waarborgen AVG BIO naleving waren ontoereikend

Accurate toewijzing van autorisaties can doO en logging
van gebiuik “did do ontbraken waardoor mutatie en

exportrechten zijn mogelijk onrechtmatig gebruikt

Nog te nemen acties

Systematische analyse op subjectieve risicosignalen en

selectie o a met tooling in aanvulling op reeds

onderhanden veegactie
Allereerst AVG en BI0 proof maken van appiicaties

Condities toekomstig gebruik

Uitwerking fraudeaanpak in governance uniforme

toetsbare processen en Privacy Security by Design

Anaiyseren risicomodellen en overige seiectiesystemen
processen ter vaiidatie van geschiktheid voor

middei werkstreom en voor identificaHe en verwijdering
van eventueei aanwezige seiectiebias

BD brede applicatie s inriditen met gedegen

waarborgen waaronder inregelen stringente IT

beheersmaatregelen o a autorisaties gegevens
controles iogging archivering schoning e d

Toevoegen procesmonitoring in risicoseiectieprocessen

Voorzoverons is gebleken zijn burgers en bedrijven met
een FSV registratie niet direct en systematisch

onderworpen aan verscherpt toezicht en of aanvuliende

controies Dit geidt voor alle onderzochte directies MKB

P T

Wei konden bepaalde subpopulaties in FSV directe

financieie oonsequenties ervaren als bij hen in FSV

fraude of 1x1 was aangegeven T

Bij opvolging van FSV risicosignaien vond eerst een

rechtmatigheidstoets piaats alvorens er opzet gitive

schuld kon worden geindiceerd Hiervan is in de praktijk
afgeweken T

Bij ca 2 000 signalen is de nationaliteit in het FSV

tekstveld opgenomen daarvoor kunnen wij geen

wettelijke grondsiag identificeren

Erwerd nietaltijd voidaan aan 4 v d 7 kernprincipes van

de AVG en daaimee werd niet altijd in lijn met de AVG

gehandeid dit geidt evenzo voor het voidoen aan de

Archiefrweten BIO BIR

FSV gebruik verscbiide per directie derhalve kon niet

worden volstaan met GEB op a pplicatieniveau

Gedefinieeide toezichtsprocessen o b v risicosignaien
werden niet eenduidig gevoigd ook ontbraken veelal

terugkoppeimechanismen t a v afgedane signaien

processen op papier vs werkelijkheid discrepantie
opzet bestaan werking

Huidige vastiegging van processen systeem en

gegevensiandschap is onvoidoende heider om een

eenduidige iijst met risicoseiectieprocessen samen te

stelien

Aan de hand van ons selectiekader is een beperkt aantai

risicoseiectieprocessen geidentificeerd die ge class if oeerd

zijn als FSV achtig risicoselectieproces Wij hebben

geen toepassingen gevonden die vergelijkbaar zijn met

FSV noch processen die in het geheel een sterke

gelijcenis vertonen Wei zijn risicomodellen en

selectiemodules niet dusdanig getraind dat geen
seiectiebias kan ontstaan

Tevens ontbreekt bij Toeslagen structureel proces voor

kwaliteitsmeting achteraf en zijn soms bij gioepen

tegelljk waatschuwingen in klantbeeld of FSV

opgenomen

Niet overal wettelijce grondsiag voor rechtmatige

verwerking in lijn met bevindingen inzake FSV

Gebruik vrije tekstvelden voor subjectieve risioo

signalen te riskant

DF A heeft verdene borging van risicomodellen en

schoning van kopieen downloads e d in gang gezet

Vereiste inhaaislag t a v diverse ontbrekende GEB s en

hieruit voortvioeiende beheeisingsmaatregelen te laat in

gang gezet voor volledige naleving van AVG en

Archiefwet

13
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^Ter informatie | Verwerkingen punten Stuurgroep

Hoe verwerktUit actie en besluitenlijst
O Managementsamenvatting uitbreiden met o a fiscale Managementsamenvatting is gevoegd bij de conceptrapportage d d 23 juni jl

handeling Samenvatting wordt volgende week

besproken in de Stuurgroep 25 juni 2020

O Explicieteropschrijven wanneerer wel geen

feitelijke effecten zijn

O Nader inzoonnen op totstandkoming van de vinkjes
fraude en 1x1 in FSV zodat ereen volledig beeld

ontstaat hoe dit in elkaar steekt

De effecten zijn concreterverwoord zie paragraaf 3 7 en de management samenvatting d d 23 juni jl

Dit houdt verband met de aanvullende werkzaamheden die zijn verricht m b t inzage in FSV Uiteindelijk is

door de Belastingdienst een query gedraaid op verzoekvan KPMG om inzage te verkrijgen De resultaten zijn
deze week beschikbaargekomen en deels geanalyseerd nnaarnog niet in de conceptrapportage d d 23 juni jl
opgenomen Zie daarnaast de aanpassingen in paragraafToeslagen 3 3

O Relatie Opzet Grove Schuld en FSV nadrukkelijker in Paragraaf 3 6 over CAP is toegevoegd en daarnaast is paragraaf 3 3 over Toeslagen aangescherpt waarmee de

beeld brengen in het rapport relatie OGS met FSV beter zichtbaar zou moeten zijn Zie ook voorgaande opmerking De GEB inzake OGS is

niet expliciet in onze concept rapportageopgenomen aangezien dezesterke overiap heeft met de opgenomen

tekst

O Duideiijke onderscheid aanbrengen tussen FSV en

lopende dossiers

O Nader inzoomen op mogelijke registratie 2e

nationaliteit in FSV en evt gebruikvan deze

gegevens voor risicoselectie

In de rapportage is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen het gebruikvan FSV in het verledenen het

huidige gebruik van andere processen applicaties Daartoe zijn onder meer de rapportagedelen voor FSV

omgezet naarverleden tijd

Op een aantal specifieke punten in het conceptrapport is dit verwerkt

Daarnaast houdt dit verband met de aanvullende werkzaamheden die zijn verricht m b t inzage in FSV

Uiteindelijk is door de Belastingdienst een query gedraaid op verzoekvan KPMG om inzage te verkrijgen De

resultaten zijn deze week beschikbaargekomen en deels geanalyseerd Dit deel is in de conceptrapportage d d

23 juni jl zie 3 8 2 4 opgenomen evt resterende weerslag en nadere FSV query volgen nog

Is verwerkt in de sannenvatting en in hoofdstuk3 7O Opnemen effecten onjuiste signalen en wat is het

effect indien deze niet zijn verwijderd uit FSV

© Aandachtvoordelen FSV signalen met derden

bulten de eigen organisatie effecten voorburger
en maatschappij

© Aanbevelingen export applicatiestoevoegen

© Waarborgen opmerkingen aanvullend valideren op

wettelijke grondslagen Verzoekaan KPMG om aan

te geven wat state of the art is m b t waarborgen

Is voor zovermogelijk betrokken in onze conceptrapportage met de opmerking dat geen logging van

verstrekkingen of export werd vastgelegd in FSV

Is verwerkt in hoofdstuk 5

Is verwerkt in hoofdstuk 3 8
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^Ter informatie | Samenvatting van de niet opgevoigde reacties 1 2

Pagina Hoofstuk Feitelijke onjuistheid of verduidelijksvraag

paragraaf

Directie Reden nog niet verwerken

Algemeen Risicosignalen signalen KPMG beschrijft zelfdat een signaalmogelijk een

indicatie isdat ereen verhoogd risico is met betrekking tot een aangifte

Naaronze mening is de term signaal te aigemeenen wordtdaarmee

ongewenst de indrukgewektdat de scope van hetonderzoek breder

is dan deze feiteJIjk is in yergelijking nnet de term ris[cosignaien
Terminoiogie risicosignaal aangehouden waaronder zoais uit de

rapportagebiijkt zowei intern ais externgegenereerdesignaien
vaiien Naaronze mening is de term signaai te aigemeenen wordt

da a rmee ongewenst de indruk gewektdatde scope van het

onderzoek breder is dan dezefeitelijk is in vergelijking met de term

risicos|gna|en
Helaaskunnen we moeilijk kansen of een waarschijnlijkheids

percentagetoevoegenaan het overzicht Daartoe hebbenwij de

beschikking over te weinig data Evt volgen er nog naderegegevens
vanuitde FSV query Eris niet gevraagdomeen volledig gegevens

gericht onderzoek

Theoretisch loopt nog analyse voor de werkelijke aantoonbaarheid

gerelateerdaan fSV query

Behoeft eventueel nader overleg Het gaat bier volgens ons om

toekomstige uitbetalingente verrekenen met nogopenstaande
schulden

0 MKB

Risicoselectie moet worden signalen die binnenkomen uit behandeling bij Toeslagen
andere teams bijvoorbeeld n a v behandeling van een post uit de risico-

selectie Voor de volledigheid Er ontstaat nu verwarring over wat nu wel en

geensignaal is Hetverschil isdat we bij een risicosignaal altijd uitgaanvan
een extern gegenereerdsignaal Ditkan van een burger politie zijn maardus

pqk van een behandejaar binnen Tqes|agen op e

Hieruit wordt opgemaaktdat het potentieleeffecten zijn Maardit zegtniets IV D

overde rechtmatigheid van het effect en in theorie kan er natuurlijkin feite

altijd watfout gaan Kan ermeer duiding worden gegeven watde kans is dat

het onrechtmatig gebeurt of is gebeurd

25 3 3 1

37 3 6

3 6 1 tabel2 Opmerkingtavregistratie bijzondere persoonsgegevens staateralseen

rnogelijkhe id |s d it ook waa rgenornen of theoretisch

Op de rij medewerkers CAP LIC konden FSV raadplegen staat dat het gevolg CAP

ende impact kunnen zijn dat erverrekeningen plaatskunnen vinden navdie

raadpleging Althansdat is wat ik leesen datvraagt om enige verduidelijking
Er staat nu dat indien eropenstaande schulden of boetes konden worden

afgeleid uit of via FSV werden deze verrekend met evt terugbetalingen Ik

weet niet watde bron is voor deze bevinding maarhet gaat met nameom

konden worden afgeleid uit of via want volgens mijn informatie staat hetde

ontvangerniet vrij om te verrekenen bedragenachterte houden ten behoeve

van mogelijke toekomstige aanslagen ook niet ais er een indicatie in FSV

staat

IV D39

39 3 6 3
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^Ter informatie | Samenvatting van de niet opgevoigde reacties 2 2

Pagina Hoofstuk Feitelijke onjuistheid of verduidelijksvraag

paragraaf

Directie Reden nog niet verwerken

Dezeselectiekaderszouden moetenworden gedifferentieerd per directie MKB

Binnen MKB kan een inherent risicoprofiel er andersuit zien dan bij een

andere directie Zekergezien het feit datgepicrt wordt op gebruikvan FSV Dat

is onderscheiden

Het betreft het voorbeeld bovenaan pagina 54 waar het gaat om nationaliteit CAP

Ikhebwat problemen met dit voorbeeld deels omdat Nationaliteit op zich

niet het onderwerp is van dit onderzoek en verder speelt hetook niet echt

een rol in het rapport p 29 in beginselgeenvastlegging van nationaliteit

maarkan wel voorkomen in vrijetekstvelden P36 vanuit directie P geen

vastleggingvan nationaliteit in FSV Nationaliteit en het gebruikvan
nationaliteit in risico en selectiemodules in onderwerp van onderzoek in

andere trajecten en ik vraag me af of het in de scope past Vooral ook een

vraagaande opdrachtgevermet name door de laatstezin in het voorbeeld

Ditzelfdeobjectief re leva nte gegeyen ka nook subjectiet gebruikt worden

Voorbeeld Alser geen vrouwen in de dataset zitten danzalstatistisch dit als IV D

niot significant on relevantgokonschotstvyordon
Geoefend oog aanpak is nmm een vorm van behandeling Als we die niet MKB

kunnen toepassen is dit niet werkbaar Dit heeftooktemaken dat de uitworp
niet af te stemmen is op capaciteit Beide ontwikkelen zich in de tijd

Geziende scope van het onderzoek en in afstemming met

opdrachtgevervolstaan metgenerieke selectiekaders

48 4 1 1

53 4 2 1 Betreft een objectief releva nt gegeven Wij zijn gevraagd waar

mogelijk rekeningtehouden met nationaliteit Het gegeven

voorbeeld wordt daarmeeookals relevant gezlen

Ter bespreking met opdrachtgever betreft vermoedelijk discussie

over gobruik van do term selectiobia s

Kennisgenomen van reactie heeft niet geleidtot aanpassing in

rapportage We vernemen het graagalsin het tweedeconcept nog

onvoldoende duidelijk naarvoren komt dat professionele

oordeelsvorming kan worden toegepast indien heldere kaders

aanwezigzijn

67 4 4 1

78 5 4 5
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©Mondelinge toelichting | Voorstel te nemen no

regret beheersmaatregelen

Verwerking
applicatie Eigenaar

Aanbevolen te nemen

beheersmaatregelenParagraaf Door KPMG beoordeelde GEB

O 4 3 1 1 OB Carrouseifraude Applicatie MKB Op woensdag 24 en

donderdag 25 juni vinden

afspraken plaats van de

eigenaren IV D FG

KPMG en het

Projectbureau om te

beoordelen of het KPMG

rapport aanleiding geeft
tot het per direct treffen

van beheersmaatregelen

O 4 3 1 2 Aanpak Team Veelplegers Verwerking MKB

Interne en externe signalen t b v het

toezichtproces MKB
O 4 3 1 3 Verwerking MKB 10 2 e

O 4 3 1 4 Innovatie OB Positief op het omzetdeel Verwerking MKB

Deze afspraken zijn na

verzending van de

definitieve stukken
O 4 3 1 5 Afgifte OB identificatienummer Verwerking MKB

Datafundamenten Fraude Risico Indicate ren

FRI

Maarten Jonker

IV D zal de

stuurgroep mondeling
toelichting wat de

aanbevelingen zijn

O 4 3 1 6 Applicatie DF A Hans Timmermans

Risicoclassificatie Toeslagen Verwerking Toeslagen4 3 1 7 10 2 e7

18
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Indiener Projectbureau samen met IV D

Afgestemd met CAP geeft mondelinge toelichting
Zie bijiage 1 voor het volledige plan van aanpak

Belastingdtensc
m

Ter besluitvorming | Deelproduct PvA veegacties7

Aanleiding Naar aanleiding vande FSV problematiekis het belang voor het beschermen van de privacy van de burger en het AVG conformhandelen nog

prominenter geworden Zekerdaarwaarhet om gevoelige informatie gaat zoals risicosignalen en fraudeverdenkingen in het toezichtsproces De

Belastingdienst kent een groot aantal persoons gegevens van burgers en bedrijven vele processen werkwijzen en applicaties Naastde reguliere
grote systemen wordt ergebruikgemaakt van allerlei andere ongestructureerdebestanden lijsten extracten etc Dit plan van aanpak is bedoeld om

het ontstaan en gebruik hiervan aan banden te leggen Hierbij blijft zorgvuldigheid onverminderd van belang

Zie bijiage 1 voor het volledige plan van aanpak veegacties

Vraag aan

Stuurgroep

Akkoord te gaan met het plan van aanpakveegacties

Resultaat

gebieden

1 Stopzetten van verder gebruik en ontstaan van ongeoorloofdelijsten extracten bestanden openvelden inclusief relevante LOA s

2 Lokaliseren van bestaande lijsten etc en veiligstellen daarvan

Algemene aanpak l Medewerkeronderneemt de volgende acties

a Beoordelen of er lijsten bestanden aanwezig zijn die voldoen aan bepaalde kenmerken

b Veiligstellen lijsten die voldoen aan bepaalde kenmerken

c Open velden in applicaties formele systemen RTV s en LOA s alleen gebruiken conformactuele expliciet kenbaargemaakte werkinstructie

d Rapporterendat
i de actie is uitgevoerd
II er wel of niet lijsten extracten bestanden open velden zijn aangetroffen
iii administratieve handelingen zijn uitgevoerd

2 Medewerkerkrijgt instructie voert bepaalde handelingen niet meer uit

a Bestaande lijsten die voldoen aan bepaalde kenmerken zoals gedefinieerd in overzichten niet meer gebruiken melden en voorleggen
b Geen dumps extracten etc uit systemen halen en of gebruiken inclusief relevante LOA s

c Indien daardoorverstoring van werkzaamheden optreedt afstemming vereist

Onderkende

gebieden

1 Persoonlijke omgevingen zoals persoonlijke mappen en community s mailbox

2 Samenwerkingsgebieden ongestructureerde gegevens bestanden etc

a Aanpakcommunity s

b AanpakQ schijven

Elementen plan Zie voorde uitgangpunten aanvullende toelichting op de aanpak per onderkend gebeid acties risico s en vraagstukken planning etc het plan van
van aanpak aanpakin de bijiage

20
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Indieners Dyon van Beek

Keten GKT Nes Barkey Wolf MKB

Advies op werkvloer niveau afgestemd met P GO CAP T

Belastingdtensc
m

Voor discussie | Inrichting tijdelijke beveiligde
omgeving tijdelijk proces

8

Aanleiding in de K^merbrief van 28 april 2020 is vernneld dat na het uitzetten van FSV op koite termijn procedures zouden worden ingericht ombinnenkomende

signalen en informatieverzoeken te registreren en waar nodig op te volgen In het kader van deze toezegging zijn twee werkgroepen ingericht om
1 het tijdelijke proces hiervoorin te richten en 2 de tijdelijke beveiligde omgeving te ontwikkelen

Het doel is om een proces en tijdelijke beveiligde omgeving in te richten die het mogelijk nnaken om binnenkomende risicosignalen en
informatieverzoeken veilig op te slaan en alleen opvolging te geven aan signalen die aanleiding geven tot direct onderzoek urgentie op een manier

die AVG compliant is en die dienst kan doen tot een structurele opiossing is ontwikkeld

Het voorstel voor een tijdelijk proces bestaatop hoofdlijnen uit de volgende punten
Het proces voor registratie en opvolging van risicosignalen wordt gescheiden van het proces voor informatieverzoeken

Alle binnenkomende risicosignalen worden opgeslagen in de tijdelijke beveiligde omgeving tezamen met een meldingsformulier en worden

beoordeeld op relevantie en urgentie De beoordeling wordt gedaan doorbestaande loketten Waar nodig worden hier loketten voor ingericht
Routering naarde juiste loketten wordt gedaan volgens het reeds bestaande en toegepaste proces

Alleen urgente signalen worden doorgezet naarde toezicht en handhavingsprocessen voor direct onderzoek Hiervoor worden de details van het

risicosignaal rechtstreeks in de daartoe bestemde klantbehandelingssystemen geregistreerd
In het proces worden extra waarborgen ingebouwd in de vorm van o a 4 ogen principe vastlegging van besluitvorming en beperking van

autorisaties voorde tijdelijke beveiligde omgeving

Het voorstel voor een tijdelijke voorziening omvat een opiossing voor informatieverzoeken en een opiossing voor nieuwe signalen
Hergebruik van Generieke Bezwaaren Verzoekvoorziening GBV voor het vastleggen van informatieverzoeken Dit is een tijdelijke ondersteuning
met een nader te bepalen einddatum
Nieuwbouw voorde nieuw binnenkomende signalen waarbij onderscheid wordtgemaakt tussen urgente signalen die direct opvolging behoeven en

niet urgente signalen die geregistreerd dienen te worden Dit bet reft een eerste plateau in het uitwerken naareen duurzame ondersteuning

Vragen aan Wevragen akkoord van de stuurgroepop l de inrichting van het proces op hoofdlijnen en 2 de tijdelijke beveiligde omgeving voor risicosignalen en

de stuurgroep informatieverzoeken inclusief de randvoorwaarden en erkenning van de bijbehorende risico’s

Vervoigstappen voor inric hting van het tijdelijke proces 1 Inrichten van loketten voor GO CAP en Toeslagen 2 per primair uitvoeringsdirectie
uitwerken van het beoordelingskadervoor urgentie van risicosignalen 3 het toetsen van het voorgestelde proces op AVGcompliantie 4 het uitwerken

van werkinstructies voorde loketten met inbegrip van de extra waarborgen 5 het inrichten van een voorziening voorToeslagen bij ontbreken

klantbehandelingssysteem
Vervoigstappen voor inric hting van de tijdelijke voorziening 1 Informatieverzoeken onderbrengen in GBV 2 Opwerken requirements nieuwe tijdelijke
voorziening 3 Opstellen solution architectuur nieuwe tijdelijke voorziening 4 Realiseren nieuwe tijdelijke voorziening

Doel

Voorstel

tijdelijk
proces

Voorstel

tijdelijke
voorziening

Vs

Vervoig-
stappen
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Voor discussie I Voorstel tijdelijk proces risicosignalen en

informatieverzoeken
8a

Indiener Nes Barkey Wolf MKB

Advies op werkvioer niveau afgestemd met P GO CAP TNiet relevant

Delete I Einde procesNQOt
Schematische weergave

i Niet urgent

0 0 Opslaan
^

Wei urgent

Opslaan
Doorzetten

I Einde proces

Klant
■

behandelings

0 systemen

Tijdelijke

beveiligde
omgeving

Onderzoekin

regulier toezicht

handhavingsproces

Route ring
r” naariuiste

loketper

prinnair

\ proces

ondsrdeel^^
volgenshet

reeds

bestaande

proces

Risico

signaal ♦ ^

Signaal
O

Afhandeling
informatieverzoek

via regulier proces

beslismoment

Informatie

verzoek Opslaan♦ GBV

Proces voor registratie en opvolging van risicosignalen wordt gescheiden van Het brondocument en meldingsformulier worden opgeslagen in de tijdelijke beveiligde
informatieverzoeken ivm urgentie informatieverzoeken noodzaaktot omgeving
raadpleegbaarheid en bepalingen in convenant gegevensuitwisseling Zowel urgente als niet urgente signalen worden opgeslagen en zijn na afhandeling

van het verzoek door geautoriseerde medewerkers welte raadplegen
Alleen urgente signalen worden doorgezet naarhet toezichten handhavingsproces
Autorisaties voor de tijdelijke beveiligde omgeving zijn beperkt tot de medewerkers

in loketten die signalen beoordelen op relevantie en urgentie

Urgente signalen worden door medewerkers in de loketten opgewerkten geTntegreerd in

de daartoe bestemde systemen t b v het toezicht Sihandhavingsprocesi Op deze manier

is raadpleging van het systeemdoor grote aantallen medewerkers niet nodig

Na binnenkomst van een informatieverzoek wordt beoordeeld of deze ook geldt als

risicosignaal In dat geval wordt het verzoekdoorgestuurd naarhet loket in het relevante

primair procesonderdeel Voorts worden de informatieverzoeken geregistreerd in GBV en

afgehandeld volgens de reeds bestaande processen Postbussen worden regeinnatig
eschoond

Risicosignalen worden na binnenkomst doorgestuurd naareen loket waar

W beoordeling van het risicosignaal op relevantie en urgentie plaatsvindt
Bij MKB en P kunnen hiervoorde bestaande informatieloketten worden

gebruikt bij CAP GO en Toeslagen dienen deze te worden ingericht
Beoordeling voor urgentie vindt plaats binnen voorgenoemde
informatieloketten plaats op basis van directie specifieke beoordelingskader
waarin dimensies als actualiteitswaarde afbreukrisico etc zijn opgenomen
Voor ieder binnenkomend risicosignaal worden een zgn meldingsformulier
ingevuld waarop informatie wordt vastgelegd als de herkomst van het

signaal en de afweging vooral dan niet relevantie en urgentie

0 Het proces van vastlegging op het meldingsformulier besluit over relevantie

en urgentie wordt extra geborgd dmv een 4 ogen principe

1 Toeslagen heeft geen klantbehandelmgssysteem hiervoor dient een opiossing te warden gevonden 23
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8b Voor discussie ] Voorstel tijdelijke voorziening risicosignalen en

informatieverzoeken
Indiener Dyon van Beek Keten GKT

Advies op werkvioer niveau afgestennd met MKB P GO CAP T

Tijdelijke voorziening
siqnalen

Tijdelijke voorziening
Informatieverzoeken derRar r

De volgende punten zijn rand voorwaardelijkvoor
het kunnen opieveren van de tijdelijke voorziening

Top prioriteit op DTBD niveau

Requirements business moeten opgewerkt
worden

Businessproces rondomregistratie is beschreven

Review van IV D op AVG aspecten proces en N

opiossing

Oplossings
richting

Applicatie

Nieuwbouw voorziening Gebruik bestaande voorziening

GBVNNB

Functionaliteit Administreren gestructureerde gegevens signaal
Veilig stellen ongestructureerdesignalen
bijvoorbeeld een bijiage of mail op bestaande

archiefvoorziening
Raadpleegbaarvoorgeautohseerde
medewerkers

Autorisatie op basis van rollen en wachtwoorden

Loggen van gebruik invoeren raadplegen

Na afhandeling van het

informat ieverzoekdeze

registreren

y Ri

De volgende risico’s moeten in de nadere

uitwerking worden geadresseerd

Data governance wie is van welke data o a

schoning moet uitgezocht worden bij het

doorontwerpen samen met de business

Hoe past ontviechting vanToeslagen in

voorgestelde opiossing waarnnee we ook

toeslagen ondersteunen

Door paraiielle werkwijze business en IV

oplossing risico op mismatch minimale eisen en

opiossing en AVG aspecten

Logging IV oplossing en monitoring business

dient goed ingeregeid te worden

Benodigde ontwikkeltijd is op basis van kennis

en inzicht op dit rroment

Geen ondersteuning van het werkproces waarbij
via verschillende kanalen en afdelingen signalen
worden opgevoerd
Geen ondersteuning van het werkproces waarin

signalen worden gebruikt
Geen privacy by design opiossen van beveiliging
in het systeem
Geboden opiossing voorziet beperkt in de behoefte

voor toeslagen klantondersteuningssysteem

~2 5 a 3 maandeni

Opievering medio sept begin okt

Ondersteuning is beperkt
Beveiliging conform huidige
inrichting GBV

Beperkingen

Benodigde
Ontwikkeltijd

~1 maand^

Opievering eind juli
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Ter informatie | Verkende oplossingsrichtingen tijdelijke voorziening
risicosignalen en informatieverzoeken

8b
L J

Indiener Dyon van Beek Keten GKT

Advies op werkvioer niveau afgestennd met MKB P GO CAP T

Aanleiding Voor de ontwikkeling van de tijdelijke beveiligde omgeving zijn verschillende oplossingsrichtingen verkend De haalbaarheid en wenselijkheid
van de scenario s is verkend aan de hand van verschillende criteria Dit overzicht wordt verstrekt om inzicht te geven in de verschillende

oplossingsrichtingen die zijn verkend en welke afweging gemaakt is bij de keuze voor het liggende voorstel

HERGEBRUIK NIEUWBOUW INKOOP BEST PRACTICE AANPASSEN FSV

Het hergebruiken van een

bestaande voorziening voor

een dee van de oglossing
bijv GBV

0 5 a 1 maand^

Het nieuw ontwikkelen van

een applied tie

Het inkopen van een kant

en klaar systeem vanuit de

markt

Het hergebruiken van FSV

als nnogelijk opiossing van

scenario 1 Hergebruik

Het overnemen van een

vergelijkbaar systeem van

een andere overheids

instantie

2 5 a 3 maanden^ 4 maanden^ 4 maanden^Indicatieve

tijdlijnen

Reeds in vorige stuurgroep

afgewezen scenario

Snel te realiseren

Weinig kosten

Deei van nnedewerkers is

bekend met voorziening

Beveiiiging dmv autorisaties

Binnen redelijke tijd te

realiseren

Mogelijkheid tot

doorontwikkeien

Voordelen

Minimale functionaliteit Minimale functionaliteit

Beveiiiging middels logging
IV en monitoring
business

Vanwege lange dooriooptijd is dit scenario niet verder

uitgewerkt Vanwege de urgentie van het traject is

snelheid zwaarwegend

Nadelen

Beveiiiging middels logging
IV en monitoring
business

Voor nieuwe signalen is

hergebruik niet mogelijk

^ Hergebruik van GBV

voor het vastleggen van

informatieverzoeken

Door de DG is aangegeven dater maar 1 scenario

opgeleverd hoeft te worden

Q Nieuwbouw voor de

nieuw binnenkomende

signalen

Voorkeurs

scenario

25
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Indiener MKB

Afgestemd op werkvloer niveau met P T en GO
Belastingdtensc

m

Ter besluitvorming | Werkwijze zonder FSV9

Werkwijze verwerken

signalen zonder FSV

• Binnen alle directies die gebruik maakten van FSV MKB Toeslagen Particulieren GO en CAP is uitgezocht
hoe om wordtgegaan met de signaien nu FSV sinds 27 februari uitgezet is en dus niet gebruikt kan worden

• Daarbi] is ook uitgezocht in hoeverre de huidige werkwijze AVG proof is

• In de volgende sheets is per directie weergegeven of er aan de AVG richtlijnen voldaan wordt en of urgente

signalen en informatieverzoeken nu opgevolgd worden

• Met daarbij per directie de maatregelen die nu genomen worden om de privacyrisico s in het kader van AVG op

kortetermijn zo veel mogelijk te beperken totdat er een Belastingdienst brede tijdelijke beveiligde omgeving
ontwikkeld is

• CAP is in dit overzicht niet meegenomen Zij maken geen gebruik van een alternatief voorFSV

Zie achterliggende slides voor overzicht per directie

Samenvatting MKB en Toeslagen werken op dit moment nog niet AVG proof en presenteren beide een voorstel

Vragen aan

Stuurgroep

1 De voorkeur vanuit MKB is om de werkwijze bij alle kantoren uniform te maken tot de landelijke tijdelijke
opiossing er is tot een aanpak waarbij alleen nog signalen waarvoor directe acuut opvolging noodzakelijk is

worden opgepakt en doorgezet naar het toezichtproces Daarbij worden een aantal waarborgen getroffen bijv
wegzetten van signalen in een beveiligde omgeving autorisaties beperken zie achterliggende slide maar

deze opiossing heeft als nadeel dat zij nog steeds niet AVG compliant is Compleet stilleggen wat het enige
alternatief zouzijn geeft bestuurlijk een te groot afbreukrisico Gaat de Stuurgroep hiermee akkoord

2 De voorkeur vanuit Toeslagen is om het proces stil te leggen en geen signalen te registreren en beoordelen

zolang er geen wettelijk verantwoord systeem is Het AVG proof zijn en het biijven oppakken van signalen zijn
in ieder geval op zeerkorte termijn geen verenigbare wensen Gaat de Stuurgroep hiermee akkoord

3 Indien de Stuurgroep akkoord gaat met beide voorstellen ontstaan er verschillen tussen de

handelswijze van signalen van de directies Is dit wenselijk Of is een uniforme werkwijze gewenst
en zo ja welke werkwijze dan
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Indiener MKB

Afgestemd op werkvloer niveau met P T en GO
Belastingdtensc

m

^ MKB I Huidige werkwijze zonder FSV

Beschrijving van de

huidige werkwijze
Digitale vastlegging isdivers in excelsheets pdf of Klantbeeld op gemeenschappelijke Q schijf perdirectie eigen N schijf of in de LOTUS

postbussen
Deels zijn erwerkinstructies voorhanden maarniet bij alle 11 kantoren

Aantallen signalen Er worden gemiddeld 1000 signalen per maand verwerkt op 11 kantoren EOS fraude loketten

Antwoord op vraag Is

huidige werkwijze AVG

proof

Er is wel in zekere mate rekening gehouden met AVG onder meer doortoegang tot postbussen documenten te beperken totenkele

bevoegde personen pervestiging Maarde huidiae werkwi jze is niet AVG proof

Zo nee ligt er dan een Binnen MKB zijn enkele scenario s beoordeeld waaruit een afweging van vooren nadelen heeft geleid tot de volgende tijdelijk tijdelijk
SMART voorstel om dit snel opiossing die binnen 2 weken geimplementeerd moet zijn
bij te stellen _ wezijn nu bezig om de werkwijze bij alle kantoren uniform te maken tot de landelijke tijdelijke opiossing er is tot een aanpakwaarbij

alleen nog signalen waarvoordirecte acuut opvolging noodzakelijkis worden opgepakt endoorgezet naar bet toezichtproces In

verband met wettelijke verplichting worden daarnaastalle informatieverzoeken behandeld

Alle signalen worden periodiek weggezet op een veilige digitale omgeving
Er wordt alleen nog maar gebruik gemaakt van bestaandelV voorzieningen Dit betrefteen samenwerkingsgebied vooralle kantoren

samen en een tool Belastingdienst datakluis dat is ontwikkeld n a v de inwerkingtreding van de AVG in mei 2018

Bestaande excelsheets pdf en etc wordenopgeschoond en vernietigd
Met aantal medewerkers dat toegang heeft tot de postbussen en het samenwerkingsgebied wordt beperkt naar 2 tot max 3 per

kantoormet strikte flankerende maatregelen
Er wordt op dit moment een GEB opgesteld interne en externe signalen ten behoevevan het toezichtproces MKB Adviezen hieruit

worden meegenomen
Deze opiossing heeft als nadeeldat zij nog steeds niet AVG compliant is echtercompleet stilleggen wat het enige alternatief zou zijn
geeft bestuurlijk een te groot afbreukrisico

Worden urgente signalen ja

nu opgevolgd

2o nee is er een voorstel

om dit wei te doen

Worden informatie

verzoeken nuopqevolqd
Ja

Zo nee is er een voorstel

om dit wei te doen

Vraag aan Stuurgroep Gaat de Stuurgroep akkoord met het voorstel voor implementatie van deze werkwijze bij MKB
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Indiener Toesiagen
Afgestemdopwerkvloer niveau nnet MKB Pen GO

Belastingdiensc
m

^Toesiagen | Huidige werkwijze zonder FSV

Beschrijving van de

huidige werkwijze
Sinds het uitzetten van FSVworden signalen bewaard op een excellijst opde Q schijf Voorhet werken daarmee is een duidelijke
werkinstructie gemaakt

Aantallen signalen Er is een plek waarsignalen binnenkomen Dit zijn ergemiddeld 6700 op jaarbasis waarvan ergemiddeld 500 worden geregistreerd in FSV

Is huidige werkwijze AVG Er wordt AVG bewust gewerkt maar niet AVG proof Er is slechtstoegang voor medewerkers intensieftoezichtdie alleen binnen hun eigen
proof directie kunnen kijken
Zo nee ligt erdan een

SMART voorstel om dit snel voorziening niet geschikt voor dit soort signaien bij Toesiagen Een aantai aiternatieven wordt daarom voorgelegd

bij te stellen

Omdat er binnen Toesiagen geen AVG proof systeem is om signaien vast te houden om op later moment te kunnen gebruiken zoais bij P is de tijdeiijke

1 We ieggen het proces stil geen signalen te registreren en beoordelen zolang er geen wettelijk verantwoord systeem is en proberen met hoge speed een

AVG proof systeem te implementeren en sluiten dan aan op de tijdeiijke voorziening
Voordeei Snel een hervatting van de systemen
Nadeel Het mislopen van signalen en verwerking ervan De ervaring leert dat politieke en bestuurlijke druk niet altijd leidt tot een snelle implementatie
van tijdeiijke voorzieningen waardoor het kan voorkomen dater tijdens deze periode geen signalen worden opgepakt Daarnaastis het in de haast

mogelijk dat er nog steeds AVG implicaties aan de tijdeiijke voorzieningen kleven

2 We Ieggen het proces stil en implementeren een gedegen DMS voor Intensief Toezicht Toesiagen en tegen die tijd sluiten we aan op de lange termijn

opiossing van FSV

Voordeei AVG risico s geminimaliseerd
Nadeel Een zeer lange periode worden er geen fraudesignalen verwerkt in dit geval Hierdoor wordt mogelijk misbruik niet bestraft

3 We leunen op het reguliere intensief toezichtsproces van Toesiagen met de in achtneming dat deze mogelijk niet aan de AVG eisen voldoet en risico s

met zich draagt Daarnaast implementeren we een gedegen DMS voor intensief Toezicht Toesiagen en tegen die tijd sluiten we aa n op de lange termijn

opiossing van FSV

Voordeei Risicosignalen blijven opgepakt en verwerkt worden Daarnaast wordt ruimte geboden om een gedegen alternatief op te zetten

Nadeel We zijn een hele tijd niet AVG compliant

Worden urgente signalen
nu opgevolqd

Ja maar n a v keuze bovenstaande scenario s mogelijk niet meer

Zo nee is er een voorstel

om dit wel te doen
N v t

Worden informatie

verzoeken nu opgevolqd
Ja

Zo nee is er een voorstel

om dit wel te doen
N v t

Vraag aan Stuurgroep Voorkeur vanuit Toesiagen is scenario 1 en dit ook transparent naarde Kamer communiceren Ais dit niet haalbaar is wordt het een politieke
keuzetussen 2 of 3 Het AVG proof zijn en het blijven oppakken van signalen zijn in ieder geval op zeer korte termijn geen verenigbare
wensen Welkvan bovenstaande scenario s geniet de voorkeur van de Stuurgroep rekening houdend metde risico s

29
738197 00173



Indiener Particulieren

Afgestemd op werkvloer niveau nnet MKB T en GO
Belastingdtensc

m

^Particulieren | Huidigewerkwijzezonder FSV

Beschrijving van de

huidige werkwijze
Sinds 24 4 2020 wordt nnet de signalen die worden ontvangen in de postbussenTips Kliks tot naderbericht niets gedaan Erwordt dus

ook niet beoordeeld of er signalen van mogelijke fraudezijn die direct aanleiding geven vooreen onderzoek

Aantallen signalen Er komen in de bovengenoemde postbussen totaal zo n 800 signalen per jaar binnen Omdat het proces nu stilligt en ook al eerder heeft

stilgelegen is de voorraad niet behandelde signalen opgeiopen tot ongeveer 1 5 jaar

Antwoord op vraag Is

huidige werkwijze AVG

proof

Sinds 24 4 2020 wordt met de signalen die worden ontvangen in de postbussen Tips Kliks tot naderbericht niets aedaan

Zo nee ligt erdan een

SMART voorstel om dit snel

hi] te stellen

Nvt Er wordt op dit moment een GEB opgesteld voorhet proces Tips Kliks

Worden urgente signalen
nu opgevolgd

Nee

Zo nee is er een voorstel

om dit wei te doen
Vanuit Directie Particulieren wordt een merro geschreven waarin urgent signaal verdergespecifieerd wordt voorP In dat zelfde memo

wordt een werkwijze vastgelegd voor water met binnengekomen signalen gebeurt hoe beoordelen hoe opslaan hoe urgente signa len

behandelen wie doen dit vanaf het moment dat er een tijdelijke opiossing vooropslag gereed is Dit memo wordt z s m voorgelegd
aan CO P en MT P zodat we meteen van start kunnen als de tijdelijke voorziening gereed is

De bouw van de Tijdelijke Voorziening duurt minstens 3 maanden maar de wens van P en de belofte van de Stas is dat er nu al urgente

signalen worden opgepakt Wij zijn voornemens een tijdelijke tijdelijke werkwijze in te richten met mappen in de postbussen voor

signaien niet relevant niet urgent wel urgent Bij wel urgentesignalen wordt de melding in Eldoc geboekt en de behandeling gestart

Worden informatie

verzoeken nu opgevolgd
Directie Particulieren ontvangtgeen directe informatieverzoeken NVT dus

Zo nee is er een voorstel Nvt

om dit wel te doen

30
738197 00173



Indiener GO

Afgestemd op werkvloer niveau met P T en MKB
Belastingdtensc

m

^GO I Huidige werkwijze zonder FSV

Beschrijving van de

huidige werkwijze
Voorheen werd enkel de raadpleegfunctievan de FSVdoorGO binnen het Financieel Expertise Centrunn FEC gebruikt om op verzoek

informatie te verzamelen FSV is hierbij alleen intern gebruikt om te beoordelen of er mogelijk relevante informatie beschikbaar is er is geen

informatie uit FSV gedeeld met de FEC Partners

Nu FSV niet gebruikt kan worden valt voor het FECeen mogelijke informatiebron weg Maardit vormt geen belemmering voor het juist en

tijdig afhandelen van de verzoeken

Hettijdelijk niet behandelen van signalen door de informatieloketten van MKB leidt er ook toe dat de informatieloketten geen signalen meer

doorzettendieopGrote Ondernemingen zien De DirectieGO is momenteel een werkwijze aan het inrichten omdeze signalen op het

moment dat ze weerop gang komen te behandelen conformde uitgangspunten die voorde tijdelijke voorziening worden gehanteerd
onderscheid urgent niet urgent opvolging data kluis

Aantaiien signalen Nvt

Worden urgente signalen
nu opgevolgd

Er komen geen signalen meer vanuit de informatieloketten van MKB

Zo nee ligt er een voorstel ja Er wordt momenteel een centraal punt binnen GO ingericht waarde GO signalen naardoorgezet kunnen worden vanuit de MKB

hoe dit wel te doen informatieloketten Bij dit centrale punt zullen de waarborgen gelden die ook voorde tijdelijke voorziening als uitgangspunt genomen
worden

Worden informatie

verzoeken nu opgevolgd
Ja

Zo nee is er een voorstel Nvt

omdit wel te doen
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10 Mondelinge update
fase 2
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Beiascingdtensc

11 Stand van zaken
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Ingevuld o b v inschatting actiehouders projectbureau
Stand 23 juni 2020

Zie bijiage 2 voor toelichting per deeltraject

Belastingdtensc
m

r ^

Ter informatie | Overzicht voortgang deeltrajectenlla

Deeltrajecten ToelichtingStatus Vragen Pg

j
Visie fraudeaanpak

waarborgen

49
1

Rapportage most nog aangevuld te worden na laatste feitelijk commentaar
SG en met bevindingen na inzage FSV daarna is vaststelling pas mogelijk
Validatie GEB FSV is nog niet afgerond en voIgt vrijdag 26 juni
Politick bestuuriijke weging onderzoekKPMG voigt in SG van 30 6

Rapportagedient mogeiijk nog aangevuld te worden na laatste ronde

feitelijk commentaar SG daarna is vaststelling pas mogelijk
In SG van 25 6 worden voorgesteldete nemen no regret
beheersmaatregelen toegelicht mogeiijk zijn vervolgacties nodig

Passage voor de Kamerbrief wordt woensdag 24 6 aangeleverd
Voorstei voortijdeiijke omgeving ligt voor bij de Stuurgroep Nb

Gepiande opievering tijdelijke voorziening is over 2 5 a 3 maanden

Onderzoek FSV 50 51
i
I

I
1

i
Onderzoek Risico

selectieprocessen en

bijbehorende applicaties

52I
i
i

i

i

Tijdelijke beveiligde
omgeving

53
I

i

Inzageverzoeken 54

I
Voorstei voor veegactie iigt voor bij de Stuurgroep Nb Gepiande
afronding in plan van aanpak is over 3 maanden

Voorstei vervoigstappenfase 2 afhankelijk van appreciate KPMG

rapportage en voigt in de Stuurgroep in de week van 29 juni

Planning Kamerbrief was gebaseerd op de aanname dat op maandag 22

juni alle bouwbiokken waarvan de KPMG rapportage het belangrijkst is

afgerond zouden zijn
Nu KPMG rapportage meer tijd kost schuift de planning van de Kamerbrief

naar achteren

Interne maatregelen 55 56

Vervoigstappen 57
I
I

T

Kamerbrief Stemt stuurgroep in met

verzending brief op 10

juli ipv 3 juli en extra

SG op di 30 juni

| 2 Alle deelproducten afgerond

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

Een of meer deelproducten vragen om monitoring van de voortgang
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Belastingdtensc
m

r ^

Ter besluitvorming | Aanpassing planning TK brieflib

Aanleiding • De oorspronkelijke pianning van verzending van de Kamerbrief is door de Stuurgroep vastgesteid op 3 juli
• Randvoorwaardelijkvoordeze planning was dat alle bouwblokken voor de Kamerbrief op maandag 22 juni afgerond incl akkoord van de Stuurgroep

zoudenzijn Deze planning is niet gehaald voornamelijkdoordat het KPMG rapport nog niet definitief is vastgesteid
• Daarnaast is het schrijversteamtot het voortschrijdend inzichtgekomen dat een tussenstap noodzakelijkis om de conclusiest a v FSV en FSV achtigen

eerst politiek bestuurlijk te wegen voordat de Kamerbrief geschreven kan worden Dit vraagt ookextra tijd

Voorstel Datum Oorspronkelijke planning Nieuwe voorstel

Extern onderzoek tekstblokken gereed incl akkoord Stuurgroep

23 UHB IV D schrijven brief

Einde dag eerste versie gecirculeerd naarBD en KerndepartementWo 24

Stuurgroep FSV Bespreking tweede rapportage KPMGDo25Jti Voor 12 00 uur reactie op eerste versie

Tweede versie voorweekendtassen naarStassen Belastingdienst
Kerndepartement en opdrachtaevers fo a SIWl

Mogelijkheid voor bespreking tweedeversie in Stuurgroep inrichten

Intern BD overleg klein comite over politiek bestuurlijke wegingVr 26 j

Verzending voorstel politiek bestuurlijke weging naar Stuurgroep FSV2

Voorstel Extra stuurgroep voor vaststellen politiek bestuurlijke wegingDi Verwerken aanpassingen einde dag derde versie verspreiden

Einde dag eerste versie naarBD en KerndepartementVerwerken aanpassingen en einde dag finale versie naar StassenWo a

Do 2Juci Akkoord door Stassen BD Kerndepartement en InterdepartementaaI Aanleveren commentaar daarnaast reguliere stuurgroep

Einde dag tweedeversie naarStassen Belastingdienst
Kerndepartement en opdrachtgevers fo a S2W en Stuurgroep

Vr3juli Verzending brief aan Tweede Kamer

Optioneel Bespreking tweede versie in extra stuurgroepMa 6 juli

Di 7 juli Verwerken aanpassingen einde dag derde versie verspreiden

Wo 8 juli Verwerken aanpassingen en einde dag finale versie naar Stassen

Akkoord door Stassen BD Kerndepartement en InterdepartementaalDo 9 juli

Verzending brief aan Tweede Kamer

Condities Extra stuurgroep is nodig om politiek bestuurlijke lijn vast te stellen Van iedereen wordt gevraagd zich te committeren aan korte reactietijden

Vragen aan 1 Stemt de Stuurgroep FSV in met aanpassing van de planning waardoor verzending plaatsvindt op vrijdag 10 juli
Stuurgroep 2 Stemt de Stuurgroep FSV in met het inplannen van een extra stuurgroep opdinsdag 30 juni om de conclusies t a v FSV en FSV achtigen te wegen
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Ingevuld o b v inschatting projectbureau
Stand 23 juni 2020

Belastingdtensc
m

r ^

Ter informatie | Openstaande actieslie

Deeltrajecten Deelonderwerp

0 Geupdateten gevalideerde GEB FSV

0 Politiek bestuurlijke weging rapport extern
Resorekina

onderzoek
^ ®

© Voorstel vervoigstappen inrichting
tijdelijke beveiligde omgeving

0 Voorstel vervoigstappen ontwikkeling
nieuwe applicatie ter vervanging FSV

0 Voorstel vervoigstappen onderzoekfase 2 Bespreking

0 Consolideren passages

Type punt Datum Verantwoordelijke Toelichting
Prioriteit bij opieveren

totaalrapportage

Afhankelijk van 2e versie

concept rapportage KPMG

Bespreking 2 juli Maarten Jonker IV D

Maarten Jonker IV D

] MKB

i
Onderzoek FSV

30 juni
10 2 e

Tijdelijke
beveiiigde
omgeving

Bespreking Keten GKT2 juli 10 2 e

Prioriteit ligt bij tijdelijke
omgeving

Afhankelijk van politiek

} bestuurlijke weging

Keten GKTUitgesteid 10 2 e

Vervoigsta ppen
■

UHB2 juli 10 2 e

i

I
Kamerbrief

Vraag aan

Stuurgroep
Zijn er openstaande acties die missen in dit overzicht
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Beiascingdtensc

12 Voorstel agenda
Stuurgroep van 2 juli
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Belastingdtensc
m

Agenda wordt komende week verder afgestemd
door projectteam met actiehoudersOpening en mededelingen

Vaststelling agenda

Actie en besluitenlijst 25 juni

Geboekte voortgang na stuurgroep van 25 juni

Extern onderzoek

1

2

3

4

5

Definitieve totaairapportage^

Formele reactie belastingdienstop totaalrapportage

Tijdelijke beveiligde omgeving Vervoigstappen inrichting tijdelijke beveiligde

omgeving

Interne maatregelen
Uitwerken kenmerken welke bestanden wel niet geoorloofd zijn

Uitwerken van instructies voor medewerkers over welke handelingen wei niet

geoorloofd zijn

Voorstel voor fase 2

Kamerbrief

Proces update

Inhoudelijke sturing

10 Stand van zaken Openstaande acties

11 Voorstel agenda stuurgroep 9 juli

12 Rondvraag en sluiting

13 Bijiagen

a

b

Voorstel

Agenda
stuurgroep
donderdag 2

6

7

a

b

8

9

a

JU I b

Indien Stuurgroep instemt met een extra Stuurgroep op 30 juni zie vraag aan

Stuurgroep op pagina 35 zal deze ookgepland worden
1 Totaalrapportage bevat Overzicht bestaande

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

BIO en Archiefwet Condities toekomstig gebruik FSV

Informatieschema risicosignalen werking FSV achtigen
Uitkomsten vaiidatie Eisen AVG BIO en Archiefwet

Onderwerpvan deze Stuurgroep is de politiek bestuurlijke weging van de

conclusies t a v FSV en FSV achtigen t b v het schrijven van de Kamerbrief
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Beiascingdtensc

13 Rondvraag en sluiting
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