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Bijiagen
1 Concept Kamerbrief

Aanleiding

Op 17 januari jongstleden heeft u een nota bijiage 4 ontvangen over de audit

door de Auditdienst Rijk ADR op de naleving van de Wet politiegegevens Wpg

bij Bureau Economische Handhaving BEH van de Belastingdienst bijiage 2 De

ADR heeft een afkeurend oordeel gegeven Daarnaast heeft de Belastingdienst
niet voldaan aan de Wpg auditverplichting voor enkele andere dienstonderdeien

Zoals toegezegd ontvangt u hierbij een nadere analyse van het ADR rapport en

een conceptbrief bijiage 1 om het rapport met de Tweede Kamer te delen

2 Assurancerapport ADR Wpi
Kamerbrtef Wpg audit Don

PJota 17 januari 2023

3

4

Beslispunten
• Stemt u in met de verzending van de bijgevoegde concept Kamerbrief

Zo ja wilt u deze dan ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van deze voorliggende nota

en de nota ter informatie van 17 januari jl conform de beleidslijn Actieve

openbaarmaking nota s

Kernpunten

Samenvatting nota 17 januari jl
De Belastingdienst verwerkt gegevens waarop de Wpg van toepassing is Deze

wet kent een auditverplichting De ADR heeft eind 2022 een auditrapport

opgeleverd waarin hij concludeert dat BEH in de onderzochte periode 9 maart

2019 t m 31 december 2021 in belangrijke mate niet voldeed aan de Wpg of dat

niet is vast te steilen of wei aan de wet is voldaan Er wordt daartoe een aantal

aanbeveilTigen gedaan die BEH overneemt

Ook voor enkele andere onderdelen van de Belastingdienst geldt een

auditverplichting De deadline hiervoor was 31 december 2022 Dit proces is te

laat opgestart De Autoriteit Persoonsgegevens AP is geinformeerd dat het niet

is gelukt om de verpiichte audit voor alle relevante onderdelen tijdig af te ronden

Samenvatting Kamerbrief

Met de bijgevoegde conceptbrief informeert u de Kamer over het audjtrapport
voor BEH De brief bevat een uitleg over de werkzaamheden van BEH de

geconstateerde tekortkomingen en de verbetermaatregelen om wel te voldoen

aan de vereisten van ^ Wpg Verder wordt uitgelegd dat ook voor enkele andere

onderdelen van de Belastingdienst een auditverplichting geldt waaraan niet tijdig
is voldaan OoTTwordt verwezen naar de audit bij de FIOD die wel tijdig is

uitgevoerd
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Ter vergelijking is de Kamerbrief bijgesloten die de staatssecretaris van Financien

Toeslagen en Douane op 18 januari jl
^
aan de Kanner heeft gestuurd bijiage

3

Toelichting

Verbetermaatregelen Bureau Economische Handhaving

Op basis van de regelgeving moet drie maanden na het auditrapport een

verbeterrapport zijn b’pgekeid door de onderzochte organisatie De aanbevelingen
uit het auditrapport voor BEH worden voortvarend en projectmatig opgepakt BEH

zal aiie inspanningen betrachten om binnen twee wekeoji een deei opgevolgd te

hebben In de~week \^n 30 januari as wordt het inteqraai verbeterplan voltooid

met korte middellange en iangetermijnacties In maart 2023 wordt het

verbeterrapport opgeieverd

Vooruitlopend daarop is gestart met het uitvoeren van verbetermaatregelen waar

de medewerkers van BEH voor 100 op zijn ingezet Zo is een aanvang gemaakt
met het opstelien van Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen GEB s en

worden procesbeschrijyingen versneld opgepakt Daarnaast is per werkproces een

risicoregister opqesteld met te nemen beheersmaatregelen en zijn stappen gezet
in het aanwijzen van bevoegd functionarissen

Eind 2023 zai BEH een hercontrole iaten uitvoeren door de ADR Het is onze

verwachting dat een beiangrijke verbetering te zien zal zijn ten opzichte van het

voorliggende rapport

Niet aiie processen van BEH kunnen Wpg conform plaatsvinden met de huidige
IV ondersteuning maar de aanschaf of ontwikkeling van een ondersteunend

systeem dat voorziet in de specifieke verplichtingen uit de Wpg is een grote

opgave die^rder op praktische bezwaren is gestuit Pit is nu opnieuw opgepakt
Een ^ssende IV oplossing is eind 20^5 haalbaar Op dit moment wordt

onderzocht hoe dit te versneilen

ASturing en verantwoordelijkheid auditverplichting
Sinds 2019 moeten werkgevers met faujtengewone opsporingsambtenaren
BOA sj waaronder de Beiastingdienst jaariijks een interne audit op de naieving
van de Wpg uitvoeren eh iedere vier jaar een externe audit De eerste externe

audit had na een jaar generaai uitstei van de AP voor 31 december 2022

uitgevoerd moeten worden Buiten BEH en de FIOD waarvoor de Wpg al langer

gold is dit niet gebeurd U heeft gevraagd wie hier verantwoordelijk Wor is en

hoe dd periodieke audit voortaan geborgd wordt

De formele verantwoordelijkheid voor de politiegegevens van BOA s ligt bij de

werkgever in dit geval de minister van Financien namens de Staat der

NeBeflanden In de huidige mandaatregeTmg van de secretaris generaal geldend
vanaf 1 januari 2021 Is de verantwoordelijkheidstoedeling voor de verwerking
van politiegeg^ens door BOA s niet expliciet belegd Het organisatie en

mandaatbesluit Wpg wordt daarom geactualiseerd in 2023 De BOA s van de

Belastingdienst zijn werkzaam bij de directies GrotTOrTdernemingen GO MKB

en Particulieren P De concerndirectie Informatievoorziening en Databefieersing
IV D is_kaderstellend en houdt als onderdeel van monitoring en control toezicht

op de naieving van de Wpg Het uitvoeren van audits is sinds begin 2021

^
Kamerstukken II 2019 2020 31 934 nr 66
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opgenomen in de kaders IV D in de interne Viermaandsrapportages VMR van de

directies GO MKB en P
“

Binnen de Belastingdienst is er onvoldoende aandacht geweest voor het voidoen

aan de verplichtingen uit de Wpg waaronder het uitvoeren van audits Nadat de

Wpg auditverp[icFiting werd opgenomen in de kaders voor de VMR s van GO MKB

en P heeft BEH Cvaliend odder GO Wpg specialisten geworven Binnen de andere

directies zijn echter geen Wpg experts geworven en de comrr^nicatie tussen de

drie directies met BOA s erTde concerndirectie IV D over de kaders in de VMR

over de auditverpiichting is niet goed verlopen De betrokken directies hebben

zich tot najaar 2022 onvoldoende gerealiseerd dat buiten BEH ook een audit

uitgevoerd diende te worden

n

Er wordt alsnog zo snel mogelijk een externe audit uitgevoerd Er zijn gesprekken

geweest met de ADR om het proces waar mogelijk te bespoedigen De ADR heeft

bevestigd de Wpg audit voor de andere dienstonderdelen uit te voeren en te

rapportereti in het kwartaal 2023

Voor de toekomst zal de auditverpiichting nageleefd worden De Belastingdienst
heeft nu in beeld waar de auditverpiichting geldt Audits zowel in als extern

worden op dit moment in^pland en opgenomen op de auditkalender Via de

planning en controlcyclus wordt de voorgang bewaaktr ^

4’

Organisatiebrede naleving Wet politiegegevens
Buiten BEH ca 45 zijn ook BOA s werkzaam bij de andere onderdelen van de

directie Gg ca 20 en de directies MKB 90 100 en P 10 Zij werken onder

meer in de teams Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking ITE

Hierop is nog geen interne of externe audit op de naleving van de Wpg

uitgevoerd Daarom is nog niet bekend of deze onderdelen voidoen aan de Wpg

en zTlTlet welke acties en hoeveel tijd nodig zijn om dit recht te zetten

Er wordt een Belastingdienstbreed Wpg verbeterproject opgestart onder leiding
van de directie MKB De diverse onderdelen van het verbetertraject zijn het

begeleiden van de audit door de ADR het opstellen van Wpg gerelateerde kaders

en een verbeterplan incl door te voeren maatregelen en fnogelijke interne

controlefacNiteiten het organiseren van de interne audit voor de tweede heift

van TXTZT^ rapportages op de voortgang De aanbevelingen van de ADR ten

aanzten van BEH worden ook buiten BEH opgepakt voor zover ze ook van

toepassing 2ijn op de rest van de Belastingdienst

In eerste instantie hanteert BEH een aparte aannak omdat daar reeds een

auditrapport ligt met bijbehorende verbetertermijnen uit de Wpg Uiteindelijk zal

BEH aansluiten bij de organisatiebrede borging van de W^g Op middellange

termijn zulfen de periodieke audits gelijktijcTIg^oor alle dienstonderdelen

plaatsvinden

In het privacybeleid de privacyrapportage en de procedures voor GEB s

dataiekken eriliet register van verwerkingsactiviteiten is het onderdeei Wpg

toegevbegd Dit wordt nader uitqewerkt in 2023 Ook het organisatie en

mandaatbesluit Wpg wordt geactualiseerd in 2023
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Zoals de minister van Justitie en Veiiigheid op 21 april 2020 in zijn reactie^ op het

auditrapport bij de Politie schreef is bij de evaluatie van de Wpg^ gebleken dat

de wet op bepaalde onderdelen te complex is en onvoldoende aansluit op de

uitvoeringspraktijk De Belastingdienst is betrokken bil de h^ieninq van de wet

met a Is doel de complexiteit voor de uitvoerinospraktilk terug te drinqen O ^

Potentiele juridische impUcaties bevindingen bij Bureau Economische Handhaving
De AP kan tot handhaving overgaan In verband met niet voldoen aan de Wpg Dit

kan verschillende vormen aannemen zoals last onder dwangsom

verwerkingsverbod boete etc Het is niet bekend noe de AP op de audit zal

reageren

A

A
•lir

r A
Bij het niet voldoen aan vereisten uit de Wpg kunnen de werkprocessen in

beginse doorlopen zolang geen andere fqrondjrechten van betrokken personen

geschonden worden Erzijn momenteel geen aanwijzingen dat dit het geval is en

dat het werk van BEH stilgelegd zou moelen worden Overigens worden de

buitenqewone opsporinqsambtenaren fBOA s van BEH voorlopig volledig ingezet

op het implementeren van de verbetermaatregelen IMa de voltooiing van het

verbeterpian week van 30 januari as wordt een besluit genomen over het

voortzetten van de werkzaamheden

Een schending van de Wpg heeft niet automatisch gevolgen voor de

strafvordering of vervolging De stelregel is dat een schending van de Wpg

gevolgen kan hebben voor de opsporing of vervolging ats daardoor of daarbij een

belangrijk strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeqinsel in ernstige mate

geschonden is De rechter toetst dit in een concreet geval een specifieke
strafzaak Vooralsnog liikt FTet niet waarschijnlijk dat de geconstateerde

tekortkomingen tot een dermate ernstige schending van een belangriik

strafvorderlijk vool^chrift of rechtsbeginsel hebben geleid Moch_t dit in concrete

qevallen wel zo zijn dan zou dit in die gevallen kunnen leiden tot

strafvermindering uitsluiting van bewijs of niet ontvankelijkheid

Art 31c Wpg bepaalt dat eenieder die materiele of immaterieie schade heeft

geleden ten qevolge van een onrechtmatige handeling die onverenigbaar is met

de Wpg het recht heeft van de verwerkingsverantwoordelijke verqoeding van de

geleden schade te verkrijgen Een betrolcken persoon kan zich wenden tot de

interne verwerkingsverantwoordelijke met een klacht of een verzoex om

schadevergoeding Er moet dan sprake zijn van geleden schade die toerekenbaar

is aan het niet nakomen van de Wpg door BEH Op dit moment zijn er geen

aanwijzingen dat eFbetrokkenen zijn die dergelijke schade hebben geleden
Uiteraard zal de Belastingdienst eventuele verzoeken om schadevergoeding
behandelen conform de geldende regelgeving en interne procedures

Potentiele Juridische impUcaties niet voidoen aan auditverplichting
Bind 2022 is de AP per brief geinformeerd dat het niet is gelukt om de verplichte
audit voor alle onderdelen tijdig voor 31 december 2022 af te ronden

^
Kamerstukken II 2019 2020 33 842 nr 5

^
Glazen privacy knelpuntenonderzoek uitvoering Wet politiegegevens WODC 2013
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Op 12 januari jl heeft de AP een p^ersbericht op haar website geplaatst Ze

schrijft dat van de ruim 600 boa werkqevers slechts een derde aan de

auditverplichting heeft voldaan en dat ze organisati^ gaat aanspreken op het niet

aanleveren van rapporten en sluit niet uit dat erharTdhavende activiteiten

voortvioeien uit deze gesprekken De organisaties waar de AP een gesprek mee
■ zal voeren krjjgen voigens het persbericht uiteriijk 20 ianuari bericht De

BelastingdTen^ heeft nog geen brief ontvangen van de AP

Communicatie

Uw woordvoerder is betrokken

PoliUek bestuurlijke context

Uw eerstvolgend haifjaariijks gesprek met de AP vindt naar verwachting plaats in

mei 2023

Op 18 Januari jl heeft de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

de Kamer het auditrapport over de Douane gestuurd Zij heeft op 19 januari jl
een commissiedebat Douane gevoerd Daarbij heeft het lid Romke de Jong D66

de staatssecretaris gevraagd wat er bij de Douane gebeurd is Het rapport heeft

tot media aandacht geleid
^

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

https sutoriteitpersoonsgegevens nl ni nieuws ap treedt op te9en boa werkgevers die

verplichte wpg audit niet toesturen

^
Bijvoorbeeld https www accountancyvanmorgen nl 2023 01 19 auditdienst rijk geeft

afkeurend oordeei over douane
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

BelastingdienstTER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

^ de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Concerndirectie

Informatievoorziening en

Databeheersing

Persoonsgegevens

nota Audits Wet Politiegegevens Belastingdienst

Datum

17 januari 2023

Notanummer

2023 0000001043

Aanleiding
De Auditdienst Rijk ADR heeft conform wetgeving een audit uitgevoerd op de

naleving van de Wet politiegegevens Wpg bij Bureau Economische Handhaving
BEH van de Belastingdienst De ADR heeft een afkeurend oordeel gegeven

Daarnaast heeft de Beiastingdienst niet voldaan aan de Wpg auditverpiichting
voor enkele andere dienstonderdeien Bij deze nota ontvangt u het ADR rapport
bijiage 1 met een eerste duiding In de week van 23 januari ontvangt u een

uitgebreidere analyse samen met een conceptbrief om de Tweede Kamer te

informeren

Bijiagen

1 Auditrapport BEH

2 Brief aan AP

3 Auditrapport HOD

4 Auditrapport Douane

5 Nota audit Douane

o ^f’
Kernpunten

De Belastingdienst verwerkt gegevens waarop de Wpg van toepassing is

Deze wet kent een auditverplichting
De ADR heeft eind 2022 een auditrapport opgeleverd waarin hij
concludeert dat BEH in belangrijke mate niet voldoet aan de Wpg of dat

niet is vast te stellen of wel aan de wet Is volda^nT
Er wordt daartoe een aancai aanbevelingen gedaan
In het kader van de Wet open overheid Woo dienen auditrapporten
binnen vier weken openbaar gemaakt te worden Deze deadline is 17

januari jl verlopeTT

Vanwege de lopende toezegging om de Kamer proactief te informeren

wanneer blijkt dat de Belastingdienst zich niet aan de wet heeft—

gehoudeni adviseren wij u de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit

en Beiastingdienst om de Kamer gelijktijdig met publicatie van het

rapport te informeren

Onder andere vanwege het kerstreces is het niet^elukt om de 7

bevindingen van de ADR en hun implicatie^^onTlg te analyseren Dat

gebeurt nu opcfat u de Kamer in de weeKvan 23januari kunt informeren

en daarbij een passende reactie op het r

Ook voor enkele andere onderdelen van de Belastingdienst geldt een

auditverplichting De deadline hiervoor was 31 december 2022 Dit proces
is te laat opgestart De Autoriteit Persoonsgegevens AP is gemformeerd
dat het niet is gelukt om de verplichte audit tildiq af te ronden bijiage 2

Over de FIOD heeft de ADR begin 2022 een auditrapport opgeleverd dat

al openbaar is bijiage 3

tAO

L

unt qeven

k

^
Kamerbrief over een rnotie waarin het kabinet wordt gevraagd om een overzicht te maken van

wetten waar de Belastingdienst zich niet aan heeft gehouden 12 maart 2022 Kamerstukken H

2020 2021 31 066 nr 800
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• Eind 2022 heeft de ADR het auditrapport bij de Douane opgeleverd

bijlage 4 en bijiage 5 voor de nota ter informatie van 13 januari jl Ook

van de Douane concludeerde de ADR dat deze in belangrijke mate niet

voldoet aan de Wpg De staatssecretaris van Financien Toeslagen en

Douane heeft dit rapport op 18 januari jl met de Kamer gedeeld

Toelichting

De Wpg kent een auditverplichting Jaarlijks moet er een interne audit

uitgevoerd worden en iedere vier jaar een externe audit De eerste externe

audit privacy audit moet twee jaar na inwerkingtreding van de wet worden

uitgevoerd
^ Het rapport met de resultaten van de externe audit moet aan de

AP gestuurd worden

De auditverpiichting geldt voor de werkzaamheden van de FIOD de

bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst
De auditverplichting geldt ook voor de gegevensverwerking van buitengewone

opsporingsambtenaren BOA s waarvoor de Staat der Nederlanden i c de

Belastingdienst de werkgever is De BOA s vailen sinds 2019 onder het

regime van de Wpg
^ BOA s zijn werkzaam bij de directies GO MKB en

Particuiieren

Per eind 2021 moest het eerste externe Wpg auditrapport voor organisaties
met BOA S aan de AP worden gestuurd Aangezien nog weinig organisaties
voldaan hadden mogeiijk vanwege COVID 19 heeft de AP de termijn voor

iedereen verlengd met een jaar dus tot eind 2022

Er is binnen de Belastingdienst onvoidoende aandacht geweest voor het tijdig
opstarten van de verplichte Wpg audit voor boa s De uitvoering van de

audits was wel in de jaarcontracten met de verantwoordeliike directies

opgenomen maar gedurende Ket jaar is niet gecontroleerd of dit ook gebeurd

Voor de toekomst zai controle op de auditverplichting actief deel uitmaken

van de planning en controlcyclus
Met de brief van 28 december 2022 is de AP geinformeerd dat het niet lukt

om de verplichte Wpg audit voor BOA s af te ronden voor eind 2022

De Beiastingdienst doet in de brief de toezegging aan de AP om ervoor zorg te

dragen dat met ingang van januari 2023 de verplichte Wpg audits beter

opgenomen worden in de reguiiere planning en controi cvcius

Geiet op de regels rond aanbesteding en de daarbij behorende doorlooptijden
is in december 2022 de inschatting gemaakt dat het inschakelen van een

andere externe auditor niet sneller zou zijn dan het inschakelen van de ADR f
De ADRTsTSarom verzocht om de audit uit te voeren met betrekking tot de

—

andere onderdelen waar BOA s werkzgam~gTTTTrto

van 23 januari informeren we u ove^e plannjptgr

auditrapport zo spoedig mogeiijk na afronding aan de AP zenden

Het is niet bekend weik gevolg de AP verbindt aan het niet tijdig voliedig
voidoen aan

handhaven

I

II

VT^
n

0kj
r\

1de vervoignota van de week

De Beiastingdienst zal het

dewpq auditverplichting De AP kan besluiten over te gaan tot «

^

Audit Bureau Economische Handhavino

• Voor het BEH is de verplichte externe Wpg audit over 2021 uitgevoerd De

audit is uitgevoerd door de ADR De ADR geeft ewi
in belangrijke mate niet werg~yoldaan aan Wpg
is als bijlage bij de brief van 28 december 2072 aan de AP gestuurd

hmafkeurend oordeel omdat

iHet Wpg auditrapport BEH

^ In wet en regelgeving wordt de externe audit aangeduid als privacy audit
3 Na impiementatie van de Europese richtiijn gegevensbescherming opsporing en vervoiging EU

2016 680 in de Wpg
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2^

• De aanbevelingen uit het auditrapport voor beh worden voortvarend en

projectmatig opgepakt In januari 2023 zal dit leiden tot een integraal
verbeterplan en in maart 2023 tot een verbeterrapport Vooruitlopend daarop
is gestart met het uitvoeren van verbetermaatregelen

■’ “

• BEH zat alle inspanningen betrachten om eind januari 2023 al een groot deel

van de aanbevelingen opgevolgd te hebben

• Realistisch gezien zal een deel van de verbetermaatregelen niet op korte

termijn zijn geTmplementeerd De aanschaf van een passend ICT systeem is

bijvoorbeeld een traiect dat lanoer dan een iaar zal duren

• Eind 2023 zal BEH een hercontrole laten uitvoeren door de ADR Het is onze

verwachting dat een belanorlike verbeterinq te zien zal ziin ten opzichte van

het voorliggende rapport In de vervolonota ontvanat u een preciezere

inschatting van wanneer vollediq aan de Wpq kan worden voldaan

• De werkzaamheden in het kader van deTiandhaving rondliet UBO register

uiteindelijk beianghebbenden c q Ultimate Beneficial Owners UBO vielen

niet onder de audit omdat deze in 2021 niet waren aangevangen Deze

worden nu wel in het verbete^aject meegenomen

Auditrapport FIOD

• De FIOD valt sinds 2009 geheel onder het regime van de Wpg De cyclus voor

de verplichte Wpg auditjoopt voor de FIOD als bijzondere opsporingsdienst
niet synchroon met die voor BOA s

• De FIOD heeft tot n^toe altijd voldaan aan de auditverplichtinoen
• Voor de FIOD is de recenfste externe audit uitgevoerd over de periode 2016

2019 met een accent op 2Ui9 Ue audit is uitgevoerd door de ADR en is

gestart in 2020 In veroana met de beperkende maatregelen rond cpviD 19

kon het onderzoek op locatie niet plaatsvinden en is enkele keren langdurig
onderbroken

• De ADR oordeelt dat het stelsel van beheersmaatregelen beter geborgd is ten

opzichte van vorige de controle en dat enkele verbetergcties nog in uitvoering

zijn met als oordeel conclusle met beperklng
• Het auditrapport is opgeleverd op 15 februari 2022 en op 13 april 2022 aan

de AP gestuurd Het Wpg auditrapport is openbaar gemaakt ^
’

• De FIOD heeft naar aanleiding van het Wpg auditrapport een verbeterplan

opgesteld en is bezig met het uitvoeren van het verbeterplan In 2023 zal de

hercontrole worden uitgevoerd

Ic

C^J

V
l fT^

Communicatie

Uw woordvoerder is betrokken

Politiek bestuurlijke context
^

De Belastingdienst staat in de belanqstellirf^van de APJ
toezichthouder De AP heeft meermaals zorgen geuit over de naleving van de

wet en regelgeving op het gebied vaiT gegevensPesQrisrwHTq door de

Belastingdienst
Het eerstvolgend halfjaarlijks gesprek tussen de staatssecretaris van

Financien

olaats in

de nationale

Eisca^it en Belastingdienst en de AP vindt naar verwachting
rrf^ 2023 1

heeft een kopie van de brief

van 28 december 2022 aan |e^ ontvangePigrgtie^nsge^ertsfgngt een kopie van

deze nota
—

De staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane heeft op 19 januari
een commissiedebat Douane gevoerd Daarbij heeft het lid Romke de Jong
D66 de staatssecretaris gevraagd wat er bi1 de Douane gebeurd is

Persoonsgegevens

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

^ Onderzoek audit Wet politieQeQevens FIOD \ Rapport I Riiksoverheid ni
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Niet van toepassing
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