
r ^ Indiener Projectbureau
Voor gedachtewisseling niet voor besluitvorming7 Belastingdienst

m

Werkstromen | Voorstel voor directeur per
werkstroom samen werken we aanpak uit 1 2

Voorstel primair
vera ntwoorde I ij ke

Werkstroom

A Werkstromen uit fase 1 van het FSV traject die bijna afgerond zijn

^ Beheersmaatregelen t a v de 9 verwerkingsprocessen appiicaties in beeld Eigenaren MKB DF A CAP T

Invulling van de versterking van het team van de FG Han van Gelder pSG

^ Invulling van de versterking van het team van de Privacy Officier Belastingdienst Maarten Jonker IV D

B Werkstromen die in fase 1 zijn opgestart waarvan groot deel in de vervolgfase plaatsvinden

Nieuwe visie fraudeaanpak UHB10 2 e

Inventarisatie van lijsten extracten en LOA s met risicosignalen en fraudeverdenkingen Voorheen Veegacties

Ontwikkelen van de werkwijze en proces voor de tijdelijke beveiligde omgeving

[CAP
MKB

10 2 e

Ontwikkelen van de IV oplossing voor de tijdelijke beveiligde omgeving Jaap Zoon Keten GKT

Ontwikkelen van de werkwijze en proces voor de structurele opiossing MKB10 2 e

Opstellen plan voor doorontwikkeling tijdelijke beveiligde omgeving naar structurele voorziening

AVG awareness activiteiten actualiseren van de modules van het informatiebewustzijn programme

Jaap Zoon Keten GKT

Maarten Jonker IV D

Namen van primair verantwoordelijke directeuren staan nog in potlood en kunnen wijzigen

Primair verantwoordelijke directeur is eerste aanspreekpunt en heeft ook een coordinerende

verantwoordelijkheid naar andere directeuren die binnen de eigen directie verantwoordelijk

zijn voor werkzaamheden
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r ^ Indiener Projectbureau
Voor gedachtewisseling niet voor besluitvorming7 Belastingdienst

m

Werkstromen | Voorstel voor directeur per
werkstroom samen werken we aanpak uit 2 2

Voorstel primair
vera ntwoorde I ij ke

Werkstroom

C Werkstromen in Kamerbrief FSV aangekondigd en die nog opgestart moeten worden

^ Hehjking normenkaders waarbinnen de handhaving en specifiek de aanpak van signaien van mogelijke fraude plaatsvindt

Validatie vemerkingen en bijbehorende applicaties en toetsing aan de vereisten AVG BIO en archiefwet

Ontwikkelen afwegingskader beheersmaatregelen voor toekomstig te identificeren verwerkingsprocessen en applicaties

iPl FSV vervoigonderzoek fase 2 In kaart brengen van negatieve effecten op burgers bedrijven andere processen applicaties

^ Onderzoek bredere samenhang tussen de bevindingen KPMG projectcode 1043 en onderzoek CAF teann

^ Vervolg Onderzoek naar projectcode 1043

^ Onderzoek zaken CAF team incl opschorten werkzaamheden

^ Bottom up onderzoek Toeslagen

^ Opstellen plan van aanpak voor de Vervolgfase

UHB10 2 e

Maarten Jonker IV D

Maarten Jonker IV D

N t b

N t b

Liane Vlaskamp P

N t b

T
10 2 e

Namen van primair verantwoordelijke directeuren staan nog in potlood en kunnen wijzigen

Primair verantwoordelijke directeur is eerste aanspreekpunt en heeft ook een coordinerende

verantwoordelijkheid naar andere directeuren die binnen de eigen directie verantwoordelijk

zijn voor werkzaamheden
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Belastingdienst

Naam dienstonderdeet

Directie MKB

VERTROUWELIJK

MT MKB Contactpersoon

10 2 e

Datum

17]uli2020

Versienummer

memo
0 9

project Verantwoord omgaan met gegevens
Datum vaststelling

21juni 2020

Vastgesteld door

MTMKBInleiding
Een van de vervolgacties uit het landelijke project FSV is dat er een landelijke
inventarisatie gehouden moet worden bij alle medewerkers naar FSV achtige

vastleggingen Flierbij wordt gedoeld op allerlei ongestructureerde bestanden

lijsten extracten LOA s etc die buiten de reguiiere applicaties gebruikt worden en

waarin AVG gevoelige persoonsgegevens vastgeiegd zijn
Om deze bestanden etc op te sporen en veilig te stellen is een landelijk project

gestart Verantwoord omgaan met gegevens VOMG Vanuit dit project is een

aantal richtlijnen gegeven aan de directies om dit traject via de reguiiere iijn in

gang te zetten In deze memo is een overzicht te vinden van deze richtlijnen en

wordt aangegeven hoe we binnen MKB dit traject verder wiiien gaan vormgeven

Aan het MT wordt akkoord gevraagd voor de start van dit traject binnen MKB

Opdrachtgever

10 2 e

Auteur

10 2 e

Kopie aan

Projeclleam FSV MKB

BiJIagen

geen

BesMspunt
Gaat het MT akkoord met het starten van het traject Verantwoord omgaan met

gegevens binnen MKB conform de toeiichting in deze memo

Toelichting

Aanleiding
De Beiastingdienst werkt met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie en

geeft het verantwoord omgaan met deze gegevens en informatie voortdurend

aandacht en prioriteit De conclusie van KPMG ten aanzien van met FSV

vergeiijkbare applicaties en processen iaat de noodzaak tot hernieuwde aandacht

voor verantwoord omgaan met gegevens en AVG compiiance zien

Binnen de Belastingdienst wordt er naast reguiiere applicaties ook gebruik
gemaakt van ongestructureerde gegevens in de vorm van lijsten extracten etc

Ook worden gegevens verwerkt in lokaal ontwikkelde applicaties LOA s Deze

gegevens worden door medewerkers op de persoonlijke omgeving of op

samenwerkingsgebieden opgeslagen en gedeeld en zijn niet bedoeld voor

toezichtsignalen Flet is echter niet uitte sluiten dat hierin nog toezichtsignalen
aanwezig zijn

Daarom is besloten om een grondige dienstbrede analyse uit te voeren waarbij
het gehele applicatie en gegevenslandschap wordt doorlopen of zich nog

registraties van verouderde of subjectieve toezichtsignalen bevinden inclusief

vrije tekstvelden Met de inventarisatie wordt gestart door medewerkers te vragen

om mailboxen persoonlijke omgevingen community s of samenwerkingsgebieden
te controleren op het voorkomen van toezichtsignalen

Deze inventarisatie kent de volgende doelstellingen

VERTROUWELIJK Pagina 1 van 3
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1 Melden en veiligstellen van lijsten extracten en applicaties LOA s en vrije
tekstvelden in applicaties met toezichtsignalen en

2 Stopzetten van het gebruik het uitvoeren van nader onderzoek en waar

nodig het aanpassen van de werkzaamheden waarin deze gegevens

worden gebruikt en aanpassen van de werkwijze

Hierbij blijft zorgvuldigheid van belang om onterecht gebruik datalekken of

onbedoelde vernietiging te voorkomen Er worden instructies opgesteld voor de

medewerkers en er komen deskundige aanspreekpunten per

organisatieonderdeel

Definitie

Bestanden digitale en papieren signalen over belastingplichtigen of

toeslagengerechtigden van niet compliant gedrag opgeslagen in persoonlijke
omgevingen bijvoorbeeld mail N C enz samenwerkingsgebieden
bijvoorbeeld community s en samenwerkingsgebieden op Q schijf met

informatie over de betrokkenen en de relatie tot de Beiastingdienst

Applicaties waarin informatie over niet compliant gedrag van belastingplichtigen of

toeslaggerechtigden ten opzichte van de Beiastingdienst wordt opgeslagen Hetzij

op gestructureerde wijze binnen de daarvoor bestemde rubrieken LOA s hetzij in

vrije velden overige applicaties

Toelichtina definitie

Relevant zijn bestanden LOA s en vrije velden in applicaties met indicatie s dat

een aangifte of aanvraag van een belastingplichtige of toeslaggerechtigde een

verhoogd risico bevat voor niet compliant gedrag op een manier die niet aan de

geldende privacy Wet en Regelgeving voldoet De bestanden LOA s vrije velden

in applicaties bevatten persoonsgegevens en mogen zonder waarborgen niet

buiten de daarvoor bedoelde processen worden bewaard

Veiligstellen het fysiek overdragen van de medewerker teamleider aan het

aanpreekpunt voor opname in de besloten community
lokaliseren het registreren van de plek waar de LOA staat of de applicatie en de

gebruikte vrije velden

MKB traject
Omdat besloten is dat de aanpak van dit traject via de lijn gaat lopen is het aan

het management alle leidinggevenden van MKB om te zorgen dat hun

medewerkers bestanden beoordelen en veilig laten stellen en LOA s applicaties
binnen de genoemde definitie melden Vanuit het landelijk project zijn hiervoor

enkele richtlijnen aangereikt en zijn voorbeeldmails gemaakt Ook is er voor MKB

een aanspreekpunt nodig Binnen MKB is daarnaast deskundigheid nodig op

gebied van privacy Wet en Regelgeving die management en medewerkers

kunnen helpen bij de beoordeling van de bestanden applicaties etc

Aan MKB wordt verder gevraagd het volgende centraal te organiseren
het veiligstellen en registreren van bestanden

het registreren van de gelokaliseerde LOA s en applicaties met vrije
tekstvelden

het laten beantwoorden van vragen of bestanden LOA s applicaties met

vrije tekstvelden aan de definitie voldoen

het codrdineren van de activiteiten die door de kernteam van de Directies

worden gevraagd inclusief de rapportage daarover

Activiteiten

De volgende activiteiten worden binnen MKB opgepakt voor dit traject
inrichten deel project hiervoor binnen het bestaande FSV project Dit

deelproject gaat ook opgenomen worden in het nieuwe FSV project fase 2

Een mailing naar alle leidinggevenden binnen MKB waarin ze vanuit hun

verantwoordelijkheid worden meegenomen in dit traject
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Een centrals mailing naar alls MKB medewerkers met toelichting op dit

traject
Inrichten en bijhouden van een CP omgeving waarin bestanden kunnen

worden veiliggesteld en geregistreerd
In stelling zetten van privacy deskundigen tbv beantwoorden vragen etc

Ontvangen en registreren van bestanden en gelokaliseerde applicaties
Wekelijks voortgangsverslag richting MKB FSV project fase 2 i o en

richting landelijk VOMG project

Resources

Vanuit de afdeling Business Ontwikkeling wordt momenteel gewerkt aan de

invulling van de bemensing voor dit deelproject Gewenste capaciteit hiervoor is

Een aanspreekpunt 1 FTE bij voorkeur met inhoudelijke deskundigheid privacy

deskundigheid bij voorkeur verdeeld over meer medewerkers totaal ca 0 5 FTE

technische en administratieve ondersteuning 0 8 FTE Communicatie adviseur

tbv mailings pm uit CDC

Planning
Voorbereidingen worden inmiddels in gang gezet Gewenst is dat de mailings voor

31 juli verzonden zijn Streefdatum afronding traject is 15 September Dit is de

datum die met de Stuurgroep FSV is afgesproken Een nadere planning wordt

waar nodig in overleg met het aanspreekpunt gemaakt en via het reguliere
voortgangsverslag vastgelegd

Visuele weerpave plannina

Weeknr 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Opstarten traject

Verzendinq mailings

Uitvoeren schoninq
Beantwoorden vragen

Afronding

Sturing
Storing van dit traject vindt plaats vanuit het MKB FSV project Momenteel zit het

landelijke FSV project en in verlengde daarvan het MKB FSV project in een

overgangsfase naar Fase 2 waar ook het landelijke VONG in wordt opgenomen

Sturing van dit traject gaat daarin mee naar MKB FSV project Fase 2

Terugkoppeling over de voortgang naar het MT MKB gaat zodra dit project is

ingericht via dit nieuwe MKB FSV project Fase 2 plaatsvinden

Risico analyse
Enkele risico s en mogelijke ondervanging daarvan

De planning is krap in verlengde van de voortgangsrapporten zal hierover

met het aanspreekpunt richting VOMG project worden gecommuniceerd als

dit een knelpunt wordt

Veel aandacht is nodig voor weerstand en onduidelijkheid die ongetwijfeld bij
de medewerkers ontstaat dit kost hen immers veel tijd en we hebben al zo

veel gedaan op dit vlak Goede briefing van teammanagers door hun

lijnmanager is daarbij evident

Dit traject valt deels binnen de zomervakantie het kan dus voorkomen dat

medewerkers pas laat in de planning de mailing krijgen Gaandeweg het

traject zal bekeken worden of een extra mailing nodig is om ook die

medewerkers tijdig te bereiken

Door vakantie maar ook door andere AVG gerelateerde trajecten is privacy
deskundigheid schaars dit kan veel druk geven als er veel vragen zijn We

kunnen dit deels ondervangen door extra ondersteuning binnen het team die

vragen kunnen kanaliseren en waar mogelijk al beantwoorden Waardoor

alleen de complexe vragen nog bij de deskundigen komen
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Belastingdienst

Corporate Dienst

Datafundamenten

Analytics

Croeselaan 14

3521 CA Utrecht

www belastingdienst nl

Contactpersoon

10 2 e

memo
Datum

Datum 17 juli 2020

Versienummer

0 99

Vragen bronbestanden Fraude Risico Indicatoren

Bijiagen
Geen

2ira
Aanleiding

|1Q 2e

Naar aanleiding van PRA van FRI zijn er een aantal vragen gesteld over de zgn

zwarte lijsten van de aanieverende systemen Het betreft de volgende vragen I

1 Bestaat er een procedure hoe deze lijsten tot stand komen

2 hoe vaak de lijsten vernieuwd worden

3 hoe ze geschoond worden en

4 of ze zijn geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens AP

Inleiding

Nu heeft FRI een aantal bronnen waar ai dan niet direct uit geput wordt

1

2

3
10 2 d 10 2 g4

5

6

BVR

rierbij worden een tweetal selectiesFRI gebruikt BVR via

gebruikt

Om achter de vragen te komen van BVR ben ik uiteindeiijk terecht gekomen op de

volgende oaoina waar middels een orocesnlaat de eerste 3 vraoen ooed heschreven

worden [l0 2g

Wat daar echter niet beschreven wordt is af deze verwerking al dan niet is

aangemeld bij de AP Bij navraag ben ik uiteindeiijk uitgekomen bij |10 2e

Deze wist me het volgende te melden Er loopt op dit moment eind juni 2020

GAP analyse op dit moment versie 0 9 met als strekking dat de naam gaat

wijzigen en dat deze als ze klaar is eerst informeel aan IV D wordt voorgelegd en

daarna ter goedkeuring aan het MT en daarna formeel naar

IV D en daarna naar de FG Functionaris Gegegens waarna deze de procedure
naar de Autoriteit Persoonsgegevens stuurt

10

2e
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Kortom op dit moment is de procedure nog niet aangemeld bij de AP maar dat zal

naar verwachting niet lang meer duren

10 2dg

10 2dg
Aangezien
vender uitgewerkt

niet zijn genoemd bij de opdracht is deze niet

10 2dg
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Gezamenlijke besturing
Belastingdienst

Lijst 1 voor 20 juli 24 juli

Versie voor DT 20200723
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Belastingdienstm

Lijst 1 week 20 juli 24 juli Bespreekpunten

g 1043 FSV Nationaliteiten en AP

een combi traject FSV fase 2 1U4J en Nationaiiteit Er wordt gewerkt aan een geconsolideerd
programmavoorstel in samenwerking met de inhoudelijk verantwoordelijk directeuren Liane Vlaskamp Agaath

Cleyndert Maarten Jonkeren Michiel van den Hauten Sturing op het programma zal via bet DT BD lopen

De onderwerpen worden in samenhang bezien er komt Gevraaad besiuit

Onder voorwaarde

positief besiuit

programmavoorstel
programma opnemen

op lijst 2

10 2 e

Politieke

dossiers

o
buiten verzoek

buiten verzoek

Ontwikkel

trajecten

r ^

2

Geen punten
Overige
aandachts

punten
r

3

^ op schema of actieplan in werking ^ Urgente actie nodig buiten DT ^ Urgente actie nodig van DT738561 00229Knelpunt risico s wordt geadresseerd in ander gremium dan DT



Belastingdienstm

Back up 15 26 trajecten in de knelpunten en risico logs van Lijst 1

In knelpunten en

risicoiogs
Toezegging

voor na reces
Cluster^ Traject Trekker uit DT Contactpersoon

N t bFSV O o10 2 e

10 2 eLiane Vlaskamp o1043
Politiek urgente

dossiers 10 2 eZomerbrief

Nationaliteit in systemen en modellen

oo10 2 e

N t b oo

storing en

beheersing

Personeel en

cuituur
C

5
c buiten verzoek

O
Verbeteren

uitvoering

Fiscaal

Handhaving en

toezicht

Toekomstbeeid

738561 00229buiten verzoek
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Nog niet bijgewerkt i v m

recente ontwikkelingen
Versie 2 juli 2020 Belastingdienstm

Programma FSV Fraude signalering Voorziening

Beschrijving project Onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening bij de Belastingdienst met aandacht voor de

werking problemen vergelijkbare systemen en mogelijke herstelacties

I Governance Wekelijkse stuurgroep incl Stas

Eindverantwoordelijk
Eerste aanspreekpunt

I

Projecten werkstromen GereedProducten Status

©Opstellen kamerbrief Kamerbrief gunning extern onderzoek fasering 26 mei

Kamerbrief eerste fase

Analyse huidige kaders

Voorstel vervolgaanpak

Totaalrapportage FSV

Voorstel tijdelijke beveiligde omgeving

Shortlist met FSV achtige applicaties

Totaal rapportage FSV achtigen

Voorstel handelswijze afdoening FSV verzoeken

Overzicht huidige waarborgen voor fraudesignalen

Voorstel voor actie Veegacties

Vervolgacties versterken positie FG en positie PO BD

Voorstel vervoigstappen fase 2

Voorstel vervoigstappen ontwikkeling nieuwe applicatie

10 juli

Fase 2

5 juni

9 juli

25 juni

12 juni

9 juli

18 juni

9 juli

25 juni

11 juni

9 juli

Fase 2

Fraude aanpak BD

©
Onderzoek FSV

©

©Onderzoek FSV achtigen

©Inzagerecht

Interne maatregelen BD breed

©

©
Vervoigstappen w

v Afgerond ^ Opievering volgens plan Risico s voor tijdige opievering ^ Interventie nodig voortijdige levering ^ Niet gestartToezegging TK |
4
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Nog niet bijgewerkt i v m

recente ontwikkelingen
Versie 2 juli 2020 Belastingdienstm

FSV knelpunten en risico s

Knelpunt rood Risico blauw Voorgestelde escalatie vervoigstap Status

Extern onderzoek levert a g v korte tijdsduur niet alle benodigde bevindingen op

KPMG heeft de derde conceptrapportage betreft FSV FSV achtigen waarborgen voor

fraudesignalen en informatiestromen opgeleverd
Alle directies hebben het rapport voorzien van feitelijke reacties

De meeste deelproducten zijn afgerond of liggen ter bespreking bij de Stuurgroep
Politiek bestuurlijke weging van het KPMG rapport en de conclusie over FSV en FSV achtigen
heeft plaatsgevonden Er is nog geen keuze gemaakt over de noodzaak van vervoigstappen voor

KPMG dit wordt in de Stuurgroep van 2 juli vastgesteld
Er is nog een uitstaande vraag om de rol van FSV bij Toeslagen nader te onderzoeken

In de Stuurgroep van 2 juli is een expliciete

beslissing nodig over te nemen

vervoigstappen voor Toeslagen specifiek en

het externe onderzoek in zijn geheel
In de Stuurgroep van 9 juli worden de

vervoigstappen in fase 2 besproken

Inhoud Kamerbrief is nog onvoldoende voldragen doordat deelresultaten nog niet af zijn of van

voldoende kwatiteit

Voor de Kamerbrief zijn deelresultaten nodig op de deelonderwerpen fraudeaanpak onderzoek

FSV en FSV achtigen tijdelijke beveiligde omgeving interne beheersmaatregelen
inzageverzoeken en vervoigstappen voor fase 2

De passages van de deelproducten liggen ter informatie bij het schrijversteam Het

schrijversteam schakelt met de directies om de inhoud van deze passages aan te scherpen
• De eerste versie van de Kamerbrief is ter informatie mee gestuurd aan de Stuurgroep
• Op directie niveau heeft meermaals afstemming plaatsgevonden over de politiek bestuurlijke

weging van het KPMG rapport en de conclusies over FSV en FSV achtige

Monitoring voortgang in Stuurgroep
Vervolgoverleg in klein verband met een

aantal directeuren om gericht tot

conclusies te komen over welke passages

we opnemen in de Kamerbrief

Ultimo uitstel van de Kamerbrief naar na

10 juli

^ Op schema of actieplan in werking Knelpunt risico s wordt geadresseerd binnen project afdeling keten ^ Urgent actie nodig buiten DT ^ Urgent actie nodig van DT

5
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Nog niet bijgewerkt i v m

recente ontwikkelingen
Versie 25 juni 2020 Belastingdienstm

Nationaliteit in risicomodellen en systemen I II

Beschrijving project Dossier om tweede nationaliteit uitgezonderd indien er een expliciete wettelijke grondslag
voor is te verwijderen uit systemen en nationaiiteit niet meer te gebruiken ten behoeve van de handhavingstaak
van de BD

Governance Voigt

Projecten werkstromen Producten

Eindverantwoordelijk Voigt
Eerste aanspreekpunt Teusjan VIot {en Peter

Waas

Gereed Status

Governance en projectorganisatie Governance en projectorganisatie ingericht n t b

©Toezeggingen Tweede Kamer Technische briefing over werking totstandkomingsproces van risicomodellen en selectieregels 2 juli 2020

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

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

Gegeven tweede nationaliteit van Nederlanders uit systemen verwijderen brief 15 nov 2019 1 januari 2020

Gegeven nationaliteit niet meer gebruiken bij handhaving zonder expliciete wettelijke
grondslag 15 nov

1 januari 2020

CAP Onderzoek of en waar

nationaliteit opgevraagd wordt

voor lokale selectieregels query s

systemen en of en waar een

wettelijke grondslag nodig is

Onderzoeken opvragingen met o a 1 twee nationaliteiten voor 23 juli 2015 2 nationaliteit

voor 1 januari 2020 en 3 nationaliteit na 1 januari 2020 voor lokale selectieregels incl

query s en systemen NB applicaties die lijken op de FSV applicatie worden meegenomen in

het FSV onderzoek zie one pager FSV

31 Augustus

Toezegging TK [ @ Afgerond ^ Opievering volgens plan Risico s voor tijdige opievering ^ Interventie nodig voor tijdige levering ^ Niet gestart
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Planning is nog onderhanden

werk door opstart dossier
Versie 25 juni 2020 Belastingdienstm

Nationaliteit in risicomodellen en systemen II II

Projecten werkstronnen Producten Gereed Status

Binnen de dienst Onderzoek of en

waar nationaliteit gebruikt wordt
in risicomodellen DF A en

selectieregels VT en lokaai en of

en zo ja waar een expiiciete
wettelijke grondslag bedoeld in de

toezegging in Kamerbrief 15

november 2019 nodig is

DF A VT Overzicht van het gebruik van nationaliteit inclusief de onderliggende wettelijke bepalingen 2juli 2020

DF A VT Opstellen lijst met benodigde expiiciete wettelijke grondslagen DGFZ DJZ en FJZ 31 Augustus

Onderzoeken gebruik {incl doel tweede nationaliteit voor 23 juli 2015 in lokale selectieregels en query s 31 Augustus

Onderzoeken gebruik incl doel nationaliteit voor 1 januari 2020 in lokale selectieregels incl query s 31 Augustus

Onderzoeken gebruik incl doel nationaliteit na 1 januari 2020 zonder expiiciete wettelijke grondslag in 31 Augustus
lokale selectieregels incl query s

Onderzoek of BD vanaf in ieder geval 6 januari 2014 tot heden bijzondere persoonsgegevens waaruit Juli

ras of etniciteit blijkt mogelijk onrechtmatig verwerkt

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling GEB of willen mogen kunnen toets voor nieuwe query s

volledig gei ntegreerd in proces IV D

Onderzoeksvragen en tijdspad opgesteld

Opdracht is definitief

Rapport is opgeleverd

Overzicht en verzameling informatiestukken over gebruik nationaliteit bij Belastingen Vergelijkbaar met n t b

informatie WOB verzoek FTM bij TSL

Onderzoek AP UHB IV D

Bestendiging proces voor gegevens

UHB IV D

ADR onderzoek naar wijze van

totstandkoming van query s

risicomodellen en selectieregels
data analyses bij BD

n t b

n t b

n t b

n t b

WOB onderzoek

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

Toezegging TK | V Afgerond ^ Oplevering volgens plan Risico s voor tijdige oplevering ^ Interventie nodig voor tijdige levering ^ Niet gestart
7
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Nog niet bijgewerkt i v m

recente ontwikkelingen
Versie 25 juni 2020 Belastingdienstm

Nationaliteiten in systemen knelpunten en risico s

Knelpunt rood Risico blauw Voorgestelde escalatie vervoigstap Status

Governance structuur en projectorganisatie nog niet ingericht
Activiteiten in het traject zijn versnipperd beiegd en formele programma manager team en

eindverantwoordeiijke op DT niveau mist

Hierdoor is onderlinge afstemming en besiuitvorming iastig en loopt opievering gevaar

Overieg tussen UHB en Vaktechniek over

inrichting governance en organisatie
• Vertraagd door technische briefing

Mogeiijke kritische reacties uit Kamer en maatschappij na Technische briefing
Technische briefing is vervroegd naar 2 juli Globale aard kan kritische reacties oproepen

Beantwoording SO is op 31 Augustus Hier wordt uitgebreid antwoord gegeven op de

detaiivragen die o a afhankeiijk zijn van uitkomsten van de onderzoeken

Veel tijd tussen technische briefing en beantwoording SO wat mogeiijk een verkeerd beeld geeft
en het vertrouwen in de Beiastingdienst schaadt

Team stort voliedige capaciteit op goede
voorbereiding technische briefing om kans

op kritische reacties te minimaliseren

Fractieieden tevreden op 3 juii iijken de

reacties mee te vaiien

Kritische reacties uit Kamer mocht ertoch een applicatie worden gevonden die nationaiiteit inciudeert

als daar geen expliciete wettelijke grondslag voor is

Uitdaging om alle bestaande selectiemethoden risicomodellen en query s in beeld te krijgen
Voor periode voor 1 januari 2020 kan volledigheid niet gegarandeerd worden

Focus op in beeld krijgen zal moeten liggen op periode na 1 januari 2020

De kans bestaat dat risicomodellen of selectieregels incl query s niet in beeld zijn en dat

nationaiiteit na 1 januari 2020 mogeiijk nog wordt gebruikt zonder wettelijke grondslag
Volledigheid alles boven water te hebben kan niet gegarandeerd worden

■ Communicatie meer richten op dat

volledigheid niet gegarandeerd kan worden
‘ Indien er politieke gevoeligheden naar

boven komen zal dit adequaat opgepakt
worden

Adequate governance inrichten
o A d h v uitslag onderzoeken planning

inrichten

Beantwoording SO mogeiijk bemoeilijkt en vertraagd door tegenstrijdige uitkomsten onderzoeken en

interdepartementale afstemming
Beantwoording van SO is afhankeiijk van uitkomsten onderzoeken en interdepartementale
afstemming

• De uitkomsten van de onderzoeken kunnen mogeiijk tegenstrijdig zijn
• Hierdoor wordt beantwoording bemoeilijkt waardoor tijdslijnen mogeiijk in gevaar komen

» Uitkomsten van onderzoeken worden

beoordeeld op tegenstrijdigheden
Tijd tot 31 augustus om SO te

beantwoorden is hopelijk voldoende om op

tegenstrijdigheden te anticiperen

^ Op schema of actieplan in werking Knelpunt risico’s wordt geadresseerd binnen project afdeling keten ^ Urgent actie nodig bulten DT ^ Urgent actie nodig van DT

8
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Onderwerp

Te nemen beheersmaatregelen t a v 9 risicoselectieprocessen en applicaties in beeld na onderzoek naarFSV

achtigen

Aanleiding

In het kader van bet FSV traject zijn n a v het onderzoek naar het bestaan van met FSV vergelijkbare

applicaties en toezichtprocessen bij de Belastingdienst 9 verwerkingsprocessen en of applicaties in beeld

gekomen Deze verwerkingsprocessen en of applicaties zijn beoordeeld op of zij voldoen aan de eisen van de

AVG en of er aanleiding is om per direct beheersmaatregelen te treffen In deze notitie wordt u geinformeerd
over de uitkomsten van deze beoordeling en vragen we u 1 in te stemmen met de voorgestelde

beheersmaatregelen en 2 een keuze te maken over wanneer de Kamer hierover te informeren

Gevraaod besluit

[1] U wordt gevraagd in te stemmen met onderstaande te nemen beheersmaatregelen

A Voorlopig stilleggen van onderstaande verwerkingsprocessen en applicaties totdat deze

verwerkingsprocessen en of applicaties voldoen aan de eisen van de AVG resulterend in een door de FG

goedgekeurde gegevensbeschermingseffectbeoordeling GEB

1 OB Carrouselfraude Eigenaar MKB

2 Interne en externe signalen t b v het toezichtproces MKB Eigenaar MKB

3 Risicoclassificatie Toeslagen Eigenaar Toeslagen
4 Verwerken van fraudesignalen Eigenaar Toeslagen
5 Databank Auto Eigenaar CAP

Op korte termijn effectueren van beheersmaatregelen anders dan stilleggen waardoor onderstaande

applicatie voldoet aan de eisen van de AVG resulterend in een door de FG goedgekeurde

gegevensbeschermingseffectbeoordeling GEB

6 Datafundamenten Fraude Risico Indicatoren Eigenaar DF A

Nog niet in productie nemen van onderstaand verwerkingsproces totdat duidelijk is of deze voldoet aan de

eisen van de AVG resulterend in een door de FG goedgekeurde gegevensbeschermingseffectbeoordeling
GEB

B

C

7 Innovatie OB Positief op het omzetdeel Eigenaar MKB

De volgende verwerkingsprocessen en of applicaties voldoen aan AVG waardoor nu geen aanvullende

beheersmaatregelen nodig zijn
8 Aanpak Team Veelplegers Eigenaar MKB

9 Afgifte OB identificatienummer Eigenaar MKB

Nadere toelichting op verwerkingsproces applicatie voorgestelde maatregelen consequenties en tijdslijnen

zijn opgenomen in de Toeiichting

[2] U wordt gevraagd om een keuze te maken over wanneer u de Kamer hierover wilt informeren

A In de Kamerbrief over FSV die voor verzending gepland staat op vrijdag 10 juli Fliermee

informeert u de Kamer in een keer over de resultaten van het onderzoek naar FSV en de FSV achtigen en de

genomen beheersmaatregelen
B Direct Na uw besluit op beslispunt [1] zullen de genoemde verwerkingsprocessen en applicaties worden

stilgelegd en parallel wordt de Kamer geinformeerd over de genomen maatregelen Fliermee loopt deze

Kamerbrief vooruit op de bredere Kamerbrief met deconclusies t a v FSV en FSV achtigen en overige

vervoigstappen die genomen worden

Kern

• KPMG is als externe onderzoeker gevraagd onderzoek te doen naar het bestaan van met FSV vergelijkbare
applicaties en toezichtprocessen bij de Belastingdienst In dit onderzoek zijn 8 verwerkingsprocessen en of

applicaties in beeld gekomen waarvan KPMG de beschikbare gegevensbeschermingseffectbeoordelingen
GEB s heeft beoordeeld

• KPMG concludeert in de conceptrapportage dat niet alle GEB s voldoende scoren op afbakening van de

scope volledigheid identificatie van risico s en maatregelen Dit heeft aanleiding gegeven om de
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verwerkingsprocessen en applicaties intern Belastingdienst opnieuw te beoordelen of deze voldoen aan de

AVG en welke beheersmaatregelen per direct getroffen moeten worden ais dit niet het gevai biijkt
De 8 genoemde verwerkingsprocessen en appiicaties vormen een seiectie van mogelijk met FSV

vergelijkbare verwerkingsprocessen en appiicaties Deze seiectie is tevens beinvioed door de vraag of van

het verwerkingsproces of applicatie een GEB beschikbaar was wat niet in aiie gevaiien het gevai is De

seiectie van KPMG geeft daarom geen compieet beeid

Intern Beiastingdienst is daarom aan de directies gevraagd eventueie andere verwerkingsprocessen en of

appiicaties die een geiijkenis vertonen met FSV en die mogelijk niet voidoen aan de AVG te meiden Naar

aanieiding daarvan is door CAP de Databank Auto DBA aan de iijst toegevoegd
Bij de beoordeiing of de verwerkingsprocessen voidoen aan de AVG en welke beheersmaatregelen per

direct getroffen moeten worden is de volgende lijn gehanteerd
o Flet uitgangspunt is voidoen aan de AVG met goedkeiring van de FG

o Ais we niet voidoen aan de AVG leggen we de verwerkingsprocessen en daarin gebruikte

appiicaties voorlopig stil om vervolgens onderzoek te doen risico s te identificeren en

maatregelen te treffen

o We brengen de consequenties van stilleggen in kaart om bewust te zijn van de gevolgen van het

besluit tot stilleggen en de noodzaak tot het snel treffen van mitigerende maatregelen te

vergroten Een afweging tussen de consequenties en al dan niet stilleggen is niet aan de orde

want voidoen aan de AVG is de norm

In de toelichting zijn de uitkomsten van deze beootdeling de voorgestelde maatregelen incl

consequenties en tijdlijnen opgenomen

Toelichting

[zie volgende pagina]
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Ris coselectieproces en

bijbehorende applicaties
eigenaar

Toelichting op verwerking
applicatie

Voorstel

stilleggen
Ja Nee

Toelichting
Zo ja Waarom en welke

problemen zijn geconstateerd
Zo nee waarom niet nodig

Indien nee

is FG

akkoord

Wat zijn de voorgestelde vervoigstappen Wat zijn consequenties van

stilleggen

Indien voorstel

stilleggen
wanneer

hervatting
1 OB Carrouseltraude

applicatie
Eigenaar MKB

[Graag in enkele regels

beschrijven wat de verwerking of

applicatie doet en welk doe het

dient]

Ja Het is niet zeker of de applicatie
AVG proof is Erwordt mogelijk
gebruik gemaakt van nationaliteit

Daarom besloten om de applicatie
stil te leggen

[Graag

aangeven]

[Graag kortingaan op evt gevolgen
voor priinair proces financiele

gevolgen en juridische gevolgen ]

[Over XX

weken]

• Er is een nieuwe GEB gemaakt
• Mitigerende maatregelen die voortkomen uit

de GEB Worden geYmplementeerd
• GEB wordt ter goedkeuring aan de FG

voorgelegd
• Na goedkeuring kan de applicatie warden

tiervat

2 Aanpak Team

Veelplegers
Eigenaar MKB

NVT [Graag in ieder geval ingaan op primair
proces financiele gevolgen en

Juridische gevolgen]

[Graag in enkele regels
beschrijven wat de verwerking of

applicatie doet en welk doei het

dient]

Nee Verwerking is na ondetzoek AVG

compliant gebleken Stilleggen
niet nodig

[Graag
aangeven]

NVT

3 Interne en externe

signalen
tbv het toezichtproces
MKB

Eigenaar MKB

[Graag in enkele regels
beschrijven wat de verwerking of

applicatie doet en welk doei het

dient]

Ja De verwerking van

binnenkomende signalen bleek bij
MKB P en T niet AVG compliant
te zijn en of GEBs bleken te

ontbreken of tekort te sohieten

Directies hebben de gezamenlijke
lijn gekozen om het verwerken

van signalen BD breed tijdelijk
stil te leggen

[Graag
aangeven]

Het stilleggen van de verwerking van

signalen heeft tot gevolg dat de

toezioht en handhavingsfunotie van de

Belastingdienst tijdelijk niet volledig
kan worden uitgevoerd
Ook kan tijdelijk niet aan

informatieverzoeken worden voldaan

Verschillend per

primair proces

onderdeel

Varierend van 1

tot 4 weken

• ledere primair procesdirectie richt een AVG

compliant noodproces in die dienst kan doen

tot de tijdelijke beveiligde omgeving is

geYmplementeerd
• De GEBs worden aan de FG ter goedkeuring

voorgelegd
• Na goedkeuring kunnen de verwerkingen
worden hervat

4 Innovatie OB Positief op
het omzetdeel

Eigenaar MKB

[Graag in enkele regels
beschrijven wat de verwerking of

applicatie doet en welk doei het

dient]

Nee Het betreft een innovatie die nog
niet in gebruik genomen is

Wanneer deze in gebruik

genomen wordt wordt een GEB

gedaan en ter goedkeuring
voorgelegd aan de FG

[Graag
aangeven]

NVT NVT NVT

5 Afgifte OB

identificatienummer

Eigenaar MKB

NVT [Graag in ieder geval ingaan op primair
proces financiele gevolgen en

juridische gevolgen]

[Graag in enkele regels
beschrijven wat de verwerking of

applicatie doet en welk doei het

dient]

Nee Voor dit proces bestaat een

document waarin toereikende

beheersmaatregelen zijn
beschreven

[Graag
aangeven]

NVT

6 Datatiindamenten Fraude

Risico Indicatoren FRI

applicatie

Eigenaar DF A

[Graag in enkele regels

beschrijven wat de verwerking of

applicatie doet en welk doei het

dient]

Nee Er moeten worden getroffen

maatregelen om compliantie
random bewaartermijnen te

waarborgen Deze kunnen per

direct worden geYmplementeerd

[Graag

aangeven]

[Graag in Ieder geval Ingaan op primair

proces financiele gevolgen en

juridische gevolgen]

NVT• De benodigde mitigerende maatregelen zijn
ontwikkeld en worden per direct

geYmplementeerd

7 Risicoclassiticatie

Toeslagen
Eigenaar Toeslagen

Het model selecteert op basis van

meerdere indicatoren welke

aanvragen of wijzigingen in

Toeslagen handmatig beoordeeld

moeten worden vanwege kans op

on bewuste tauten

Ja Het externe onderzoek heeft

geconstateerd dat een GEB

ontbreekt De verwerking is

stilgelegd

[Graag

aangeven]

• Erwordt een nieuwe GEB gemaakt
• Mitigerende maatregelen die voortkomen uit

de GEB worden geYmplementeerd
• GEB wordt ter goedkeuring aan de FG

voorgelegd
• Na goedkeuring kan de verwerking worden

hervat

•Geen risicogericht toezichten

daarmee ook dienstverlening want

•Late detectie van afwijking positief en

negatief van voorschot t o v definitief

toeslagbedrag waardoor hoge
bedragen In nabetaling en

terugvorderingen Hierdoor kunnen

onnodig schulden ontstaan bij burgers
•Hetterugvorderen van teveel betaalde

Toeslagen heeft a s gevolg dat een

dee van deze toeslagen niet

terugbetaald kan worden en oninbaar

wordt geleden
•Dating in de rechtmatigheid van de

toeslagen

Over 4 tot 6

weken

ls sterk

afhankelijk van

goedkeuring
GEB Kan dus

mogelijk langer
duren

8 Verwerken van

fraudesignalen
Eigenaar Toeslagen

Het verwerken beoordelen en

handelen naar interne en externe

signalen van mogelijk misbruik en

oneigenlijk gebruik van

Toeslagen

Ja Zie toelichting bij punt 3 [Graag

aangeven]

Zie toelichting bij punt 3 Zie toelichting bij punt 3

Aanvullend Er vindt geen handhaving
op signalen plaats
Er kan een prikkel ontstaan om

misbruik te maken van publieke
gelden Dit kan ondermijnende

gevolgen hebben voor de compliance
en draagkracht van sociale

zekerheidsystemen
Wanneer signalen laatopgepakt

Zie toelichting

bij punt 3

ls sterk

afhankelijk van

goedkeuring
GEB Kan dus

mogelijk langer
duren
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Worden kunnen deze of voor grotere
temgvorderingen schulden zorgen of

vooreen daling in rechtmatigheid
Hierbij geldt ook dat teveel betaalde

toeslagen zowel voor de burger als de

Belastingdienst nadelig zijn

Databank auto

applicatie

Eigenaar CAP

9 [Graag in enkele regels
beschrijven wat de verwerking of

applicatie doet en weik doe het

dient]

Ja In een net afgeronde GEB is

geconstateerd dat de applicatie
verschillende problemen kent op

hetgebied van doelbinding data

governance control en bebeer

[graag aanvullen]
De applicatie is stilgelegd

[Graag
aangeven]

[Graag in ieder geval ingaan op primair
proces financiele gevolgen en

juridische gevolgen]

[OverXX

weken]

• De benodigde mitigerende maatregelen
Worden in de komende weken tezamen met

afnemers ontwikkeld en doorgevoerd
• GEB wordt dan geupdate en ter goedkeuring

aan de FG voorgelegd
• Na goedkeuring kan de applicatie worden

hervat
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Belastingdienst

VERTROUWELIJK Directie Midden en

Kleinbedrijf

Contactpersoon

10 2 e

vers ag
Datum

21juli2020

Versienummer

MT overleg MKB

1

Bijiagen
Geen

MT overleg MKB

Dinsdag 21 juli 2020

I Itrerht

Omsctirijving

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig 10 2 e

MedezeggenschapKopie aan

01 ACTUALITEITEN

Het MT MKB bespreekt actuele zaken zoals de rapportage van de Autoriteit

Persoonsqeqevens in relatie tot MKB medewerkers Data security
bL iten verzoek

buiten verzoek

02 PERSONEEL

buiten verzoek
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

BelastingdienstTERINFORMATIE

Aan DT Belastingdienst
Inlichtingen

10 2 e

www minfln nl

Datum

22Juli 2020

Notitienummer

notitie Proces plan van aanpak Gegevensverwerking en toezicht

op orde
Auteur

[ 10 2 e

Van

Kopie aan

Aanleiding
De afgelopen maanden zijn verschillende brieven naar de TK gegaan die gaan

over hetzelfde onderwerp namelijk de juistheid van de verwerking van

persoonsgegevens en de waarborgen in het toezicht binnen de Beiastingdienst
In de brieven over FSV en het rapport van de AP over het gebruik van

nationaiiteit hebben de staatssecretarissen aangekondigd dat zij nog voor het

einde van het reces een concept plan van aanpak naar de TK willen sturen De TK

kan zich dan een oordeel vormen over de voorgestelde aanpak wensen

uitspreken en meegenomen worden In de uitvoering van het eventueel

aangepaste plan van aanpak Dit laatste biedt ook een kans om vanuit de

staatssecretarissen en de BD weer meer regie en invioed te krijgen op dit

onderw erp
In deze notitie een korte beschrijving van het proces hoe we tot een dergeiijk
pian van aanpak gaan komen

Kern

Het pian van aanpak Gegevensverwerking en toezicht op orde GTO moet

uiteriijk vrijdag 28 augustus aan de Tweede Kamer worden verzonden Dit vraagt
een uitdagend tijdpad in de komende 5 weken De exacte pianning wordt

hieronder verder uitgewerkt

De inhoudeiijke contouren van het pian van aanpak GTO zai bestaan uit de

volgende onderdelen

1 De inventarisatie van gegevensverwerkingen in het kader van het

wetsvoorstel gegevensverwerking Beiastingdienst
2 Gegevensverwerking op orde incl gebruik nationaiiteit

3 Kaders en waarborgen voor toezicht

4 Vervoig 1043

5 Vervoig CAF onderzoeken

6 Extern aan te besteden onderzoeken incl onderzoeksvragen

^is gestart met het voeren van gesprekken met betrokken

directeuren uit het FSV traject Ook zai hij de verantwoordelijken voor de niet

FSV onderwerpen spreken Hiermee komt in zlcht wat we voor aanpak aan de TK

willen melden ten aanzien van de verschillende onderwerpen

10 2 e

Tijdpad en planning

Week 30 I 20 t m 26 juli

Donderdaq 23 lull Mondelinqe toellchtinq in DT

Vriidaq 24 juli Rond zenden procesnotitie

Week 31 I 27 juli t m 2 auqustus

In kaart brengen onderdelen plan van aanpak voeren

gesprekken

Pagina 1 van 2
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Week 32 | 3 t m 9 auqustus

Besprekina tussenstand in DT overdrachl| ‘ioJI
ioi^e

Donderdag 6

auqustus

Vrijdaq 7 auqustus 10 2 e

Week 33 | 10 t m 16 auqustus

Maandag 10

auqustus

10 2 e neemt rol 10 2 e waar

Donderdag 13

auqustus

1 ^

bespreking in DT

Vrijdag 14 augustus Beginnen afstemming met kerndepartement
Beqinnen interdepartementale afstemminq

Week 34 | 17 t m 23 auqustus

Maandag 17

auqustus

1® bespreking outline met staatssecretarissen

Donderdag 20

auqustus

2® bespreking in DT

Week 35 | 24 t m 30 auqustus

Maandag 24

auqustus

Concept brief i plan van aanpak in digidoc lijn

Vrijdag 28 augustus Verzending van brief en concept plan van aanpak
naar TK

Pagina 2 van 2
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Ministerie van Finanden

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtingen
secretaris

Hoofd BDG

10 2 e

adiLinct Sficrfitaris

vers ag Directieteam Belastingdienst 10 2 e

www minfin nl

Datum

23juli 2020

Auteur

Vergaderdatum

Aanwezig

23 juli 2020
10 2 eFranrflfi nienstraten fuDCiRD^

10 2 e 10 2 e

KoosVeefkind adIV ]aap Zoon fadGQI

Jowi Bijsterbosch cdOaP |
Mario Lamers fhdC R Liane Vlaskamp fadParticulieren^

10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

ad algemeen directeur hd hoofddirecteur d directeur

Cd Concerndirectie S50 Shared Services Organisatie

10 2 eAfwezig Peter Smink DCBD Maarten Jonker cdl VD

^ Jan Melsen adCAP10 2 e

10 2 6 ]

Gasten

]Punt Qmschrijving

A

A

buiten verzoekA 1
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buiten verzoek

A 2 Vaststellen verslag Directieteam Belastingdienst d d 9 juli en 16 juli

9iuli

buiten verzoek

A 3 Actualiteiten

STUKKEN TER BESLUITVORMINGB

B l

buiten verzoek

C

C l

buit 3n verzoe

Pagina 2 van 6
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buiten verzoek

C 2 GBB lijst 1

Ingebracht door directie UHB en Bureau DG In verband met afwezigheid van wnd dUHB

neemt hdC F de toelichting voor haar rekening

De rapportage van Lijst 1 wordt wekelijks van een update voorzien en aangeboden aan

het DT BD De bespreekpunten voor deze week zijn

• 1043 FSV Nationaliteiten en AR Onder voorwaarde positief besluit

programmavoorstel programma opnemen op lijst 2

buiten verzoek

Pagina 3 van 6
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buiten verzoek

Het DT BD besluit om FSV deze week op Lijst 1 te laten staan omdat het plan van

aanpak nog niet in het DT BD geagendeerd is geweest Pgrm geeft aan dit plan van

aanpak op 6 augustus op het DT BD te agenderen Ruim voor die tijd zal hij de outline

van de notitie aan de DT BD leden doen toekomen dIV D zal de DT BD leden in het DT

BD van 30 juli meenemen in de recente ontwikkelingen ACTIE cdIV D

C 3

buiten verzoek
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buiten werzoek

buiten verzoek

D

D l

D l

D 2

E

E l
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Belastingdienst

Raamwerk Project MBK FSV Fase 2

Versie 0 2

Datum

Status

23 juli 2020

Concept

Colofon

Project MKB FSV Fase 2

0 2 concept
CP FSV bi1 MKB

Projectnaam
Versienummer

Locatie

Projectleider

Bljlage n

10 2 e

Namenlijst
Plan van aanpak tijdelijke beveiligde omgeving

‘

S 10 2 eAuteurs met input van Projectteam
FSV bij MKB
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ConceptI Raamwerk project MKB FSV Fase 2 | 23 juli 2020

Inhoud

1 Inleiding 3

2 Uitgangspunten randvoorwaarden 4
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Inleiding1

Op 10 juli j l is de eerste fase afgerond van het landelijk FSV project
Daarmee is ook het project FSV MKB Fase l afgerond In het verlengde
van dit landelijk FSV project is aangekondigd dat er een fase 2 project
voIgt Hierin worden werkstromen opgepakt die in Fase 1 waren gestart
maar ook worden daarin enkele nieuwe werkstromen benoemd Op dit

moment is het landelijk project in een doorstartfase richting Fase 2

daarbij is al wel in hoofdlijnen aangegeven welke werkstromen erzijn
maar een aantal van deze werkstromen is nog in opstartfase waardoor

op dit moment nog niet van alle werkstromen duidelijk is wat de

werkstroom precies behelst en wat de MKB invulling van deze

werkstroom moet gaan worden Bij een deel van deze werkstromen

heeft MKB een eind verantwoordelijkheid Teneinde ook binnen MKB

grip te houden op de sturing van deze werkstromen is het project MKB

FSV Fase 2 gestart Dit project bevat niet zozeer een eenduidig plan
maar is eerder een overkoepelend raamwerk waarin de plannen passen

die gemaakt zijn of worden voor de invulling van de werkstromen waar

MKB een eind verantwoordelijkheid in heeft

In dit raamwerk wordt nader ingegaan op invulling van de aanpak voor

de volgende werkstromen^

1 Uitvoeren beheersmaatregelen ten aanzien van 9

verwerkingsprocessen

Project Verantwoord omgaan met gegevens

Ontwikkelen werkwijze en proces voor de tijdelijk beveiligde

omgeving
Ontwikkelen van de IV opiossing voor de tijdelijk beveiligde

omgeving
Ontwikkelen werkwijze en proces voor de structurele opiossing
Ontwikkelen van de IV oplossing voor de structurele opiossing

Herijking normenkader waarbinnen de handhaving en specifiek
de aanpak van signalen van mogelijke fraude plaatsvindt
Validatie verwerkingen en bijbehorende applicaties en toetsing
aan de vereisten AVG BIO en archiefwet

FSV vervolgonderzoek fase 2 in kaart brengen van negatieve
effecten op burgers bedrijven andere processen applicaties

10 Onderzoek bredere samenhang tussen de bevindingen KPM

projectcode 1043 en onderzoek CAF team

11 Onderzoek zaken CAF team incl Opschorten werkzaamheden

2

3

4

5

6

7

8

9

Zodra een werkstroom nader ingevuld kan worden en MKB hierin een

mede verantwoordelijkheid heeft dan voIgt hiervoor een apart

projectplan als memo richting opdrachtgever waarin aanpak planning
en bemensing nader wordt ingevuld

^ Dit is een deel van alle werkstromen in het landelijke project
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U itga ngspu nten ra ndvoorwaard e n2

Uitgangspunt voor het project zijn de verschillende brieven naar de TK

over de FSV Met name brief van 10 juli waarin het KPMG rapport is

opgenomen en waarin dit vervoigproject Fase 2 is aangekondigd

Dit project focust zich primair op Fase 2 van het project zoais dat door

de stuurgroep FSV is vastgesteid 16 juli 2020 in vervoig op de eerdere

Fase 1

Resultaten uit de verschiiiende deeiprojecten worden waar van

toepassing meegegeven aan het iandeiijk FSV project Fase 2 ten

behoeve van b v 2® Kamerbrieven vragen etc Tevens worden deze

resultaten meegegeven aan het MT MKB

De wens is dat zo veei mogeiijk activiteiten worden opgepakt in de iijn
waardoor ook de resuitaten in de Iijn kunnen worden belegd Dit

overkoepeiend project is derhalve voorai bedoeld voor de coordinate en

onderiinge afstemming van de verschiiiende activiteiten in de

werkstromen Zodra werkstromen voiiedig zijn beiegd in de Iijn dan
worden projectactiviteiten voor die werkstroom beeindigd

Dit project voIgt het Iandeiijk Fase 2 project waarvoor de planning
gericht is op dit najaar wordt nog aan gewerkt Mochten er daarna

nog werkstromen of vervoigprojecten zijn die dan nog niet in de iijn
zijn beiegd dan wordt hiervoor een nieuw projectpian gemaakt
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3 Project organisatie

Opdrachtgever namens het MT MKB voor dit project is Nes Barkey Wolf

Deze zorgt tevens voor de verbinding met het DT Belastingdienst
wanneer dit onderwerp daar besproken wordt

Deelnemers aan het project zijn

Rol Verantwoordeliik voorNaam

Projectleider Verzorgt de procesmatige begeleiding van het

project storing wrekelijkse projectteamoverleggen
maken voortqangsrapportaqes etc

Senior Supplier Zorgt voor de resources van de verschillende

deeltraiecten en qeeft advies waar nodiq

Gedelegeerd
Business owner FSV

Geeft oa input tav uitgevoerde en uit te voeren

PIA GEB s en wordt daarnaast als algemeen
adviseur inqezet

Verzorgt input vanuit Klantbehandeling MKB w o

fraude EOS aan dit MKB project10 2 e

Product Owner Verzorgen inhoudelijke input vanuit

Klantbehandeling MKB Kan als Product Owner

inqezet worden

10 2 e

Deeltraject 1 Verzorgt de planning van uit te

voeren GEB s en laat deze uitvoeren Geeft advies

aan MT over uitgevoerde GEB s beoordeelt uit te

voeren mitigerende maatregelen op effectiviteit en

uitvoerbaarheid

10 2 e

Data manager Deeltraject 2 Zorgt voor de codrdinatie van het

traiect verantwoord omqaan met qeqevens

Ondersteund diverse deeltrajectenDivers

Ondersteund diverse deeltrajectenDivers

Deze deelnemers vormen samen het Projectteam FSV MKB

Naast de deelverantwoordelijkheid per projectteamlid zijn ze vanuit het

projectteam medeverantwoordelijk voor

Het doen van voorstellen voor bijsturing

Gevraagd en ongevraagd input leveren ter verbetering van de

resultaten van het project

Wekelijks komt het projectteam bijeen om voortgang en inhoud te

bespreken

Wekelijks is er afstemming over de voorgang tussen projectleider en

opdrachtgever en senior supplier met eventueel 1 of meer inhoudelijk
deskundigen

De projectleider neemt deel in het Landelijk projectteam FSV

Pagina 5 van 15

742698 00234



ConceptI Raamwerk project MKB FSV Fase 2 | 23 juli 2020

Aanpak4

Werkstromen4 1

Dit project valt uiteen in een aantal op zichzelf staande werkstromen die

elk als zelfstandig project opgepakt worden Daarmee is er feitelijk
sprake van een multi project aanpak waarbij elk project een eigen

planning kent die niet direct afhankelijk is van een van de andere

projecten Al wordt er voor een deel wel gebruik gemaakt van de zelfde

resources Hieronder voIgt voor elk van de 11 werkstromen een nadere

uitwerking

1 Uitvoeren beheersmaatregelen tav 9 verwerkingsprocessen in

beeld Voor MKB moeten nog GEB s worden afgerond met

daarin de beheersmaatregelen voor de de volgende

verwerkingsprocessen Informatieverzoeken Opvolgen van

Signalen en Team Veelplegers Dit traject valt onder de

verantwoordelijkheid van de datacoordinator Yvonne Plant die

over de voortgang rechtstreeks rapporteert aan het MT MKB

via de opdrachtgever Nes Barkey Wolf

2 Project Verantwoord omgaan met gegevens Invulling MKB

deel hierin coordinatie voor gehele Belastingdienst ligt bij CAP

Voor de invulling van het MKB deel is inmiddels een plan

voorgelegd aan het MT memo Verantwoord omgaan met

gegevens dd 20 juli 2020

3 Ontwikkelen werkwijze en proces voor de tijdelijk beveiligde

omgeving TBO Betreft hier de coordinatie voor primaire

procesdirecties en invulling MKB deel hierin Uitwerking zie

volgende paragraaf
4 Ontwikkelen van de IV oplossing voor TBO MKB levert hiertoe

input namens hele Belastingdienst in lijn met werkstroom 3

Coordinatie van deze werkstroom ligt bij GKT

5 Ontwikkelen werkwijze en proces voor de structurele opiossing
Betreft hier de coordinatie voor primaire procesdirecties en

invulling MKB deel hierin Uitwerking zie volgende paragraaf
6 Ontwikkelen van de IV oplossing voor de structurele opiossing

MKB levert hiertoe input namens hele Belastingdienst in lijn
met werkstroom 5 Coordinatie van deze werkstroom ligt bij
GKT

7 Herijking normenkader waarbinnen de handhaving plaatsvindt
Leveren input Coordinatie ligt bij UHB Moet nog nader

uitgewerkt worden

8 Validatie verwerkingen en bijbehorende applicaties en toetsing
aan de vereisten AVG BIO en archiefwet Invulling MKB deel

hiervan Coordinatie ligt bij IV D Moet nog nader uitgewerkt
worden

9 FSV vervolgonderzoek fase 2 in kaart brengen van negatieve
effecten op burgers bedrijven andere processen applicaties

Invulling MKB deel hiervan Coordinatie nnb Moet nog nader

uitgewerkt worden

10 Onderzoek bredere samenhang tussen de bevindingen KPMG

projectcode 1043 en onderzoek CAF team MKB bijdrage hierin

Coordinatie nnb Moet nog nader uitgewerkt worden
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11 Onderzoek zaken CAF team incl Opschorten werkzaamheden

Bijdrage MKB hierin Coordinatie nnb Meet nog nader

uitgewerkt worden

4 2 Uitwerking werkstromen 3 t m 6

Algemeen

De werkstromen 3 t m 6 hebben een duidelijke samenhang omdat het

hier gaat om de ontwikkeling van een alternatief voor FSV Dit gaat
feitelijk via twee stappen Allereerst wordt een TBO ingericht stromen 3

en 4 die binnen 3 maanden geimplementeerd moet zijn En in het

verlengde daarvan wordt een definitieve voorziening ontwikkelend en

ingericht hiervoor is meertijd uitgetrokken Voor de werkstromen 3 en

4 is in de stuurgroep FSV 2 juii j i een uitgewerkt Pian ingediend Deze

is ais bijiage 2 toegevoegd Hier wordt verder op gestuurd

Klankbordgroep

Aanvullend aan het pian in de bijiage is een Kiankbordgroep ingericht
met daarin vertegenwoordigers vanuit MKB P Toeslagen GO en CAP

Doei is om gezamenlijk te komen tot een uniforme procesinrichting voor

de verwerking van signaien bij aiie primaire directies Voor de

informatieverzoeken wordt een apart proces ingericht bij MKB Dit is

een uitvioeisei van werkstroom 1 die inmiddels bijna afgerond is

De kiankbordgroep staat onder voorzitterschap van MKB en komt

wekeiijks bij elkaar

Van tijdelijk naar definitief

Het is de bedoeiing dat de tijdeiijke opiossing inderdaad tijdeiijk blijft
totdat een definitieve opiossing is gerealiseerd Werkstroom 5 kan in die

zin ook gezien worden ais een verienging van werkstroom 3 met ais

beiangrijkste verschii dat voor de definitieve procesinrichting geen

rekening meer hoeft te worden gehouden met de beperkingen die de

tijdeiijke opiossing met zich meebrengt De kiankbordgroep zal met dat

gegeven en de eis dat het proces uniform moet blijven het tijdeiijke
proces verder verbreden naar een nieuw definitief proces In het

verlengde daarvan wordt door GKT een nieuwe tool gezocht of

ontwikkeid die deze procesinrichting optimaal kan ondersteunen

werkstroom 6
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5 Planning

De planning hieronder is op hoofdlijnen waarbij in de nummering

uitgegaan wordt van de nummering van de werkstromen hiervoor

Beschrijving Op te leveren productNr Resources Wanneer

gereed

la Afronden GEB

informatieverzoeken

Definitief GEB

informatieverzoeken

17 aug10 2 e

Privacy

speciaiist
10 2 e Ulb Afronden GEB signaler Definitief GEB signaler 1 sept2

Privacy

specialist

I 10 2 eAfronden GEB

Veelplegers

GEB veelplegers 1 sept2Ic

Privacy

specialist

Diverse zie plan VOMG 1 oktober2 VOMG
10 2 e

ondersteuninq

3 Ontwikkelen Proces TBO Ingericht proces

verwerking signaler

Klankbordgroep 1 oktober

ondersteuninq

Ontwikkelen Tool TBO Tool voor opslaq signaler 1 oktober4 GKT rv

5 Ontwikkelen definitieve

proces verwerken

siqnalen

Definitief proces

verwerken signaler find

AO IC en GEB |

Klankbordgroep 2021

ondersteuninq

Ontwikkelen definitieve

tool verwerken siqnalen

Definitieve Tool

verwerken siqnalen

6 GKT rv 2021

Hereiken normenkader Nieuw normenkader Nnb7

8 Validatie verwerkinqen Nnb Nnb

FSV vervolqonderzoek Nnb Nnb9

10 Onderzoek samenhang

1043 en CAF team

Nnb Nnb

Onderzoek CAF team Nnb Nnb11

^ Deze datum is een streefdatum er is hierin een grote aftiankelijkheid van derden buiten MKB
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6 Risicoanaiyse

De volgende risico s worden onderkent en beheerst

Risico Beheersing

Afhankelijkheid partijen in de

omgeving die andere prioritelten

leggen en of capaciteitsknelpunten
hebben

Escaleren richting Belastingdienst brede project en of

via verantwoordelijke directeuren

MKB medewerkers zijn
onvoldoende betrokken

Verbreding Communicatie Ook op centraal niveau

Versterking sturinq via de liin

De noodzakelijke inhoudeiijke
kennis is siechts beperkt
beschikbaar binnen MKB

Prioritering van benodigde inzet desnoods via het MT

iaten iopen

Verschiilende werkstromen maken

gebruik van dezeifde resources

Goede onderiinge afstemming in het centraie

projectteam waar welke resources ingezet worden

Projectieider neemt indien nodig besluit over de

prioritering hierin
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7 Bijiage 1 Namen contactpersonen rond het project

Projectteam Bd breed

Wie Verantwoordelijk voor

10 2 e 10 2 e

Vacature

Vacature

De betrokken directies [zie hieronderContactp tactisch niveau

Contactpersonen Directieniveau

Wie

Liane Vlaskamp L

Van waaruit
10 2 e Particulieren

Jaap Zoom GO

Toeslagen
10 2 e MKB

CAP

Maarten Jonker IV D

10 2 e GO GKT

Contactpersonen tactisch niveau

Wie Van waaruit

MKB

Particulieren

Toeslagen
10 2 e

Grote Ondernemingen
CAPr

IV D

Deelnemers Klankbordgroep tijdelijke voorziening FSV

Wie Van waaruit

MKB voorzitter

Particulieren

GO

Toeslagen10 2 e
MKB

CAP

GKT
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Belastingdienst

ContactP0rsVERTROUWELIJK

Liane Vlaskamp algemeen directeur P

10 2 e

10 2 e

Datum

23juli2020

Versienummer

memo 1 0

hulplijn voor B B bij klachten agressie en

bedreigingen
Bijiagen

Beschrijving regulier

klachtproces

Bijzonderheden

klachtproces project 1043

FSV en of etnisch

profilerer

Aanleiding voor dit memo

Het komt voor dat Brieven en beleidsbesluiten B8tB brieven ontvangt die

klachten bevatten en dat B B geconfronteerd wordt met agressie en bedreiging
Dit memo bevat een gedragslijn hoe in dergelijke situaties te handelen

Wat doet B B

B B is een van de onderdelen van de Corporate Dienst Vaktechniek CDVT Een

van de taken van B B is het namens de staatssecretaris beantwoorden van

brieven Veel van die brieven zijn afkomstig van particulieren ondernemers

brancheorganisaties en belastingadviseurs en betreffen de toepassing van de

hardheidsciausuie van artikei 63 AWR Maar er zijn ook brieven waarin verzocht

wordt om informatie waarin suggesties worden gedaan voor nieuwe wetgeving of

nieuw beieid waarin naar een laatste strohaim wordt gegrepen of waarin een

klacht wordt geuit

Vaak neemt B B telefonisch contact op met de afzender van de brief De

antwoordbrief van B B verwijst dan naar het telefoongesprek en kan na het

telefoongesprek vaak korter zijn dan zonder telefoongesprek Het komt ook voor

dat de afzender tevreden is met de telefonische reactie en een schriftelijk
antwoord niet meer nodig vindt

Klachten agressie en bedreigingen
B B ers zijn goed thuis in de fiscale inhoud en hun fiscaie network is good
Wanneer het gaat om niet fiscale onderwerpen moeten ze een deel van het

dossier soms overlaten aan collega s buiten B B Het gaat dan om

1 klachten

2 agressie en bedreigingen

Ad 1 Klachten

B B stuurt klachten en andere brieven over gedragingen van de Belastingdienst
met klarhtelemenfen en nf frireiaendel esralatie naar het Centraal Punt Klachten

^met het verzoek de behandeling over

te nemen De Belastingdienst definieert het begrip klacht als voIgt

10 2 g

Een klacht is een uiting van onvrede met betrekking tot gedragingen en processen

waarbij de kiager iets van de Belastingdienst verwacht om het probleem opgelost te

krijgen
Deze formuiering sluit aan op de NEN ISO 10002 norm voor klachtbehandeling in

organisaties en op de toelichting van de natlonale ombudsman op het begrip klacht In de

Awb Het begrip klacht is namelijk niet in de Awb gedefinieerd De wetgever heeft dit

met opzet gedaan omdat een definltie naar de mening van de wetgever eerder een

beperking van het kiachtrecht tot gevolg zou hebben dan een verheldering Zowel

natuurliike als rechtspersonen kunnen een klacht indienen
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Gedurende het klachtproces neemt de klachtbehandelaar contact op met klager
Waar nodig initieert de klachtbehandelaar de inzet van mediation of Escala Voor

meer informatie over mediation en Escala zie

10 2 g

De behandeling van klachten over project 1043 FSV en of etnisch profileren
wordt afgesloten met een formele afhandelingsbrief voorzien van

rechtsmiddelenverwijzing naar de Nationale ombudsman en de commissies voor

de verzoekschriften van de Eerste en de Tweede Kamer Een uitgebreid
stappenplan van de reguliere klachtbehandeling en de handelwijze bij klachten

over project 1043 FSV en of etnisch profileren zijn opgenomen in de bijiagen bij
dit memo

Het kan zijn dat een brief zowel een klacht als een door B B te behandelen

onderwerp verzoek toepassing hardheidsdausule bijvoorbeeld bevat In dat

geval behandelt B B zijn eigen onderwerp en draagt B B de brief over aan het

Centraal Punt Klachten voor zover het de klacht betreft In beide situaties

onderhouden de B B er en de klachtbehandelaar contact over de verdere

afhandeling Waar mogelijk wordt gestreefd naar een afhandelingsbrief waarin

beide elementen zijn opgenomen Afhankelijk van het mandaat wordt die brief

verstuurd vanuit B B of vanuit het klachtenteam

Bij dreigende escalatie geldt het volgende Bij sommige inkomende brieven is bij
de eerste lezing al duidelijk dat er een conflict^ tussen de belastingplichtige^ en de

Belastingdienst is of dreigt Dat kan allerlei oorzaken hebben van het kastje naar

de muur gestuurd bejegening communicatie etc De belastingplichtige richt

zich dan tot de staatssecretaris omdat hij vindt dat zijn vraag of probleem onder

de aandacht van de politiek verantwoordelijke moet komen Teleurstelling bij de

belastingplichtige ligt op de loer zodra hij beseft dat de staatssecretaris zijn brief

niet zelf behandelt maar dat aan ambtenaren overlaat en dat die ambtenaren

soms informatie inwinnen bij de inspecteur of de ontvanger Als er sprake is van

een dreigend conflict is voorkomen beter dan genezen Als sprake is van een

bestaand conflict is het belangrijk om zo snel mogelijk te de escaleren Voor het

voorkomen en de escaleren van conflicten kan B B contact opnemen met het

Centraal Punt Klachten

Ad 2 Agressie en bedreigingen
Het komt voor dat B B wordt geconfronteerd met agressief of dreigend gedrag
Ook die zaken kan B B overdragen naar het Centraal Punt Klachten De klacht

behandelaars zijn professionals in de escaleren Waar nodig kan de

klachtbehandelaar mediation inschakelen of te rade gaan bij Escala

In zeer ernstige situaties kan B B rechtstreeks contact op nemen met het

Meldpunt agressie en geweld van de Belastingdienst

10 2 g

Wanneer sprake is van qevaar en spoed kunnen 112 en de beveiliging van MinFin

worden gebeld [ 10 2 g

De B B er die een of meer van deze hulplijnen inroept doet dat in overleg met

zijn haar leidinggevende

^
Geschillen fiscaal inhoudelijk en conflicten relatie emotie zijn verschillende begrippen

^
Met belastingplichtige wordt hier ook belastingschuldige bedoeld

768767 00235



Beschrijving regulier klachtproces

1 Brieven en beleidsbesluiten stuurt alle brieven over gedragingen van de

Belastinadienst met klachtelementen of Tdreiaendel escalatie naar 10 2 g

10 2 g

2 Het centraal punt registreert de brief en deelt de klacht toe aan een

klachtbehandelaar

3 De klachtbehandelaar neemt zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen zeven

dagen telefonisch contact op met klager Enerzijds om de ontvangst van de

klacht te bevestigen anderzijds om een nog vollediger beeld te krijgen van alle

elementen die in deze klacht een rol spelen

Wanneer de klachtbehandelaar geen telefonisch contact heeft kunnen krijgen
met de klager stuurt de klachtbehandelaar een ontvangstbevestiging met

daarbij een standaard procesbeschrijving hiervoor is een infographic in

ontwikkeling

4

5 De klachtbehandelaar is professional in de escaleren Waar nodig kan de

klachtbehandelaar in overleg met de klachtcoordinator mediation inschakelen

of te rade gaan bij Escala

6 De klachtbehandelaar stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord
Dat kan telefonisch of op kantoor Klager kan van het horen afzien Van het

horen wordt een verslag opgemaakt

De klachtbehandelaar stuurt de klacht en de daarbij behorende stukken naar

de inhoudsdeskundige die bij de situatie betrokken is en hoort deze

deskundige De klachtbehandelaar kan er voor kiezen de klager en de

inhoudsdeskundige gelijktijdig te horen

7

8 De klachtbehandelaar beoordeelt de situatie en geeft een oordeel over de

klacht

9 Gewoonlijk worden de meeste klachten informeel afgehandeld Dat kan als de

klager aangeeft dat naar tevredenheid aan zijn klacht Is tegemoetgekomen

Een klein gedeelte van de klachten wordt formeel schriftelijk afgehandeld De

klager heeft dan niet aangegeven dat naar tevredenheid aan zijn klacht is

tegemoet gekomen of heeft aangegeven dat niet naar tevredenheid aan zijn
klacht is tegemoet gekomen Bij een formeel schriftelijke afhandeling staat in

de eindbrief een rechtsmiddelen verwijzing naar de Commissies voor de

verzoekschriften van de Eerste en de Tweede Kamer en naar de Nationale

ombudsman Klager kan zich in alle gevallen tot deze instanties wenden als hij
het niet eens is met de uitkomst van de klachtbehandeling of met de manier

waarop de klacht is behandeld De rechtsmiddelenverwijzing staat echteraltijd
onder een formele afhandelingsbrief en staat vaak niet onder een informele

afhandelingsbrief

10 Als laatste stap in het proces formuleert de klachtbehandelaar waar nodig een

leersignaal voor de organisatie
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Bijzonderheden klachtproces project 1043 FSV en etnisch profileren
In aanvulling op het reguliere klachtenproces geldt voor deze klachten het

navolgende

a Klachten over project 1043 FSV en etnisch profileren worden binnen zes

weken afgehandeld In overleg met de klachtcodrdinator kan verdaging
plaatsvinden

b Het centraal punt zet de klacht uit bij een van de klachtcoordlnatoren Die

beoordeelt de situatle en wijst de zaak toe aan een klachtbehandelaar of

behandelt de klacht zelf De klachtbehandelaar kan op ieder moment in de

procedure afstemming zoeken met Intensief toezicht en of de vaktechnische

escalatielijn formeel recht

c De klachtbehandelaar neemt zo snel mogelljk telefonisch contact op met

klager en bIj voorkeur binnen drie dagen na ontvangst van de klacht door

Minfin Belastingdienst

d De klachtbehandelaar stuurt klager per post of per e mail een bevestiging van

de afspraken die in het eerste telefoongesprek zijn gemaakt Dat zullen veelal

procedure afspraken zijn Bij deze brief e mail stuurt de klachtbehandelaar de

standaard procesbeschrijving als die nog niet eerder is gestuurd of ge emaild

e Klachten over project 1043 FSV en of etnisch profileren worden in beginsel

altijd behandeld Het buiten behandeling laten van een klacht gebeurt
uitsluitend in overleg met de klachtcodrdinator De klachtbehandelaar legt het

besluit een klacht niet te behandelen altijd vast in een formele brief met

rechtsmiddelenverwijzing

Toelichting Artikel 9 8 Awb beschrijft wanneer de Belastingdienst niet

verplicht is een klacht te behandelen Dat is bijvoorbeeld als over hetzelfde al

eerder een klacht is behandeld de klacht gaat over een gedraging die langer
dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden of als de bezwaartermijn
ongebruikt is verstreken

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

de AVG deskundigen behandeld Alleen FSV gerelateerde klachten die niet als

verzoek om inzage worden opgevat blijven in de klachtbehandeling Dat

gebeurt tot nu toe zelden

f Klager wordt altijd gehoord tenzij klager expliciet aangeeft van dat recht

geen gebruik te willen maken Als klager niet binnen een redelijke termijn
verklaart dat hij gehoord wil worden wordt aan klager een rappel gestuurd
waarin staat dat we geen reactie hebben ontvangen en dat we voornemens

zijn de klachtbehandeling voort te zetten ervan uitgaande dat klager geen

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

daarop aan toch gehoord te willen worden dan horen we alsnog

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

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

de inhoudsdeskundige die bij de situatie betrokken is en hoort deze

deskundige De klachtbehandelaar kan er voor kiezen de klager en de

inhoudsdeskundige gelijktijdig te horen Waar nodig neemt de

klachtbehandelaar contact op met Intensief toezicht en met de vaktechnische

escalatielijn formeel recht
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h De klachtbehandelaar beoordeelt de situatie en formuleert een oordeel over

de klacht

i De klachtbehandelaar stemt zijn oordeel altijd af met de vaktechnische

escalatlelijn formeel recht De noodzaak van deze afetemming wordt

geevalueerd wanneer ervaring Is opgedaan met het behandelen van deze

klachten en voortdurende afstemming geen nieuwe Informatle meer opievert

NB de klachtbehandelaar communiceert zIjn oordeel of de richting van zIjn
oordeel niet naar klager voordat vaktechnische afstemming heeft

plaatsgevonden

j De klachtbehandelaar deelt het afgestemde oordeel over de klacht telefonisch

met de klager en met de inhoudsdeskundige die bij de situatie betrokken is en

geeft aan dat een schriftelijke weergave van het oordeel voIgt Het kan nodig

zijn stap h en i opnieuw te zetten

k De klachtbehandelaar stuurt altiid een formele afhandelingsbrief aan klager
Ook als er feitelijk geen sprake is van project 1043 FSV en of etnisch

profileren maar klager daaraan wel refereert voIgt een formele

afhandelingsbrief aan kiager De klachtbehandelaar stuurt een kopie van die

brief naar inhoudsdeskundige die bij de situatie betrokken is

I De klachtbehandelaar formuleert waar nodig een leersignaal voor de

organisatie De klachtbehandelaar stemt het leersignaal af met de

vaktechnische escalatlelijn
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CornmunicatieA4tjeverantwoord omgaan metgegevens

De communicatie is gericht op alle medewerkers toezicht en ondersteun ing de belastingdienst
Wehopen met de communicatie de medewerkers teinformeren overdeactie Metde MKBspecifieke

mailing willen we plaata ervangend directeuren en teamleidersvoldoende informatie geven om de

opdracht uit te voeren

De medewerkersvan MKBwordtgevraagd meteen krifsch blikte kijken of de informatie diezij gebruiken
voor het uitvoeren van hun werkzaamheden in lijn is met deAVG

Waar Wat Wie Adie Dead Publicatie Status

line datum

Lotus

notes

Bericht voor

directeuren

kernteam gereed

Intranet

BDIVKB

Bericht voor

medewerisers

belastingdienst
Doel actieen

opdracht

Projectleider
MKB PL

Communicatie

adviseurMKB

Brontekstopstellen PL

Aanscherpen en redactie

bericht pA
Publiceren bericht CA

30 07 12 08 2020 Wacht op

kernteam CfiP2020

m

PBMKB

WMG

Aanspreekpunt
VDMG

RuimteomBericht voor piv
directeuren MKB

info overde

actie berbht

voorTL

17 08 2020

een

mondelinge

toelichtingte
geven ineen

werkoverleg
PBMKB

VDMG

Bericht met

opdracht voor de

TLomdeactie uit

te voeren

Aanspreekpunt
VDMG

Q3stellenenmailen
Bericht

• Watmoetjedoen
• Waarom moetjehet

doen

Herhalen l bewust

enAVGmodule

•

Bijla^
WBfkinstructie veilig
stellen formulieren

Monitorformulier

voorTL

19 08 2020 Inventarisatie

uiterlijkie
September
afgerond

PBMKB

M3MG

ReminderTL Aanspreekpunt
VDMG

31 08 2020

10 2 « ^rgt
voor

vervanging
tijdenshaar
verlof

Postbus

TOMG

Beantwoording

procesvragen en

cobrdinatie

inhoudelijke

TeamWMG Beantwoordi ng proces

enAVG vnagen

18 08

tfm

MKB 16 09

vragen

Intranet

BDMKB

Update actie Aanspreekpunt
VDMG

Q3stellen bericht 03 09 2020

Rapportage Aanspreekpunt
VDMG

2wekelijks
Kernteam MTMKB

30 7 13

8

venralt

27 08

10 9

25 9

Bndrapport Aanspreekpunt
VDMG

21 09

2020

Het Aanspreekpunt is\ran 1 augustus tot 27 augustusop vakantie Het ondersteuningsteam kan de eventuele

mailingsvoorbereiden de procesvragen beantwoordenen deAVG gerelateerde vragenvoodeggenaan de privacy

spedalist kemteam
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Totaal

MMAMaand

sep 18

okt 18

nov 18

dec 18

jan 19

feb 19

mrt 19

apr 19

mei 19

jun 19

jul 19

aug 19

sep 19

okt 19

nov 19

dec 19

MMA Bel MMA Do MMA FIC MMA Toes Aantal v

148 57 7 81 3
200

160 59 0 96 5
180

133 75 0 50 8
160

102 59 0 41 2
140

87 43 1 38 5 120

112 58 0 44 10 100

144 76 0 61 7 80

60175 101 1 66 7

40
107 63 0 37 7

20
101 54 3 35 9

0
92 55 4 23 10

91 56 2 27 6

112 67 2 33 10

143 86 6 34 17

111 60 2 40 9

122 78 1 37 6

Totaal

aantal

MMA 1940 1047 29 743 121

A
Totaal

Maand

sep 18

okt 18

nov 18

dec 18

jan 19

feb 19

mrt 19

apr 19

mei 19

Jun 19

Jul 19

aug 19

sep 19

okt 19

nov 19

dec 19

Tip Tip Bel di Tip FIOD Tip Toesl Tip Exten Tip Politie 700

453 386 51 15 0 1
600

5 0 2 0 3 0

500266 222 26 5 13 0

391 329 50 8 1 3
400

358 292 41 0 25 0

300449 308 70 20 47 4

515 396 54 19 43 3
200

505 352 86 14 42 11

100
465 390 52 12 4 7

406 330 33 14 28 1 0

611 446 99 45 9 12

^363 288 46 22 6 1

485 403 43 31 7 1

162 123 25 6 4 4

369 260 81 13 3 12

404 309 75 14 1 5

Totaal

aantal

tips 6207 4834 834 238 236 65
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erwerkte MMA meldingen per maand

t

’

^ ^ ^ ^ ^

antal verwerkte tips per maand

’

o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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Belastingdienst

Befastingdienst Toeslagen

Aan DG Toeslagen Datum

13 augustus 2020

^0^[

In opdracht van

10 2 6

Afgestemd met

Versienummer

memo
1 0

Ter info langere periode stilleggen graces behandelen Fraudesignalen

Aanleiding
Naar aanleiding van de uitkomsten naar het onderzoek naar FSV en FSV achtigen
is doorde gezamenlijke DG s besloten om enkele processen stil te leggenT Voor

Toeslagen betreft dit het Verwerken van Fraude signalen en het draaien van het

Risicoclassificatiemodel

De consequenties hiervan zijn in kaart gebracht en geaccepteerd Een van die

gevolgen is hetoplopen van schulden bij burgers omdateen besluit om toeslagen
te minderen of te stoppen pas later wfordt genomen Het weer opstarten van de

processen is afhankelijk van de snelheid van het beschrijven van de processen

inclusief risico s en maatregelen in een GEB inci de goedkeuring van de GEB s

door de FG Hiervan werd ingeschat dat dit binnen enkele weken 4 6

gerealiseerd zou zijn Via dit memo informeren w ij u dat deze realisatie minstens

nog enkele wieken op zich laat wachten Dit betekent dat de risico s over een

langere periode gelden Daarnaast willen wij bij u in de gelegenheid stellen om

zonder het besluit terug te draaien in enkele uitzonderlijke gevallen af te wijken
van het genomen besluit als u dat nodig acht naar aanleiding van dit memo

Kern

De consequenties van het stilleggen van het proces Verwerken Fraudesignalen zijn

geaccepteerd in de veronderstelling dat dit 4 6 weken doorlooptijd zou vergen

Inmiddels is duidelijkdit langer gaat duren vanwege noodzakelijke verbeteringen
in de GEB In de meeste situaties is hier niets aan te doen immers aanvullend

onderzoek is niet mogelijk omdat het proces stil ligt In zaken die in een

afrondend stadium verkeren stellen we conform DG besluit het besluit voor de

burger uit waardoorde toekomstige schuld verder opioopt Bij de behandelend

ambtenaar leidt dit tot groeiend ongemak Het gaat slechts om enkele gevallen

Toelichting

Op 1 juli 2020 heeft Toeslagen de GEB Verwerken Fraudesignalen aangeboden
aan cd IV D Op 30 juli 2020 is deze teruggekomen zonder positieve appreciatie
en met op en aanmerkingen ter verwerking In de GEB werd bijv nog uitgegaan
van het wederom openstellen van FSV of een alternatieve tijdelijke voorziening
met soortgelijke functionaliteit inmiddels is duidelijk dat dit niet op korte termijn

gerealiseerd zal zijn Het aanpassen van de GEB^ alsmede de goedkeuring ervan

11 Natitie nemen beheersmaatregelen t a v 9 verwerkingsprocesEen en applicaties in beeld na onderzoek KPMG 8

juliji
^

Planning aanpassingen gereed 27 8 20 vaststelling in MT TSL 1 9 20 waarna via cd IV D

goedkeuring van FG zal worden gevraagd
Pagina 1 van 2
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zal naarverwachting langerduren dan de beoogde 4 6 weken vanaf datum besluit dat was lOjuli

2020 t 6 weken 21 aug 2020

Een van de consequenties van het stilleggen van het veiledige proces betreft het

felt dat In geval van onrechtmatige toekenning een toekomstige schuld van

een burger op loo pt zolang de toeslag onrechtmatig doorloopt Met name In de

zaken die in een vergevorderd stadium van onderzoek waren is dit voor nog

onwetende burgers en medewerkers lastig
Concreet voorbeeld

Een medewerker heeft geconcludeerd aan de hand van rechtmatig verkregen

bewijs en gedegen onderzoek dat iemand geen recht heeft op een lopende toeslag
van €1400 per maand Het besluit tot aanpassen van de toeslag was nog niet

genomen en mag nu niet meer genomen worden

De opgesomde risico s zijn issue geworden er wordt ingeboet op rechtmatigheid
en voor de burger loopt de schuld op

2
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Belastingdienst

ConcernstafDirectieteam DT BD pDG staf

Aanbiedingsformulier X □ □

1 Korte titel agendapunt Gezamenlijke Besturing Belastingdienst Lijst 1 Week 30

2 Datum behandeling 23 juli 2020

Ingebracht door3 10 2 e

□ Besluitvorming □ Hamerstuk vraag 5
Aard van de

behandeling
4

□ Kennisneming X Bespreking vraag 6

Indien geagendeerd ter

besluitvorming

Gevraagd besluit met

toelichting

5

5a Aan de DG wordt gevraagd gehoord hebbende het DT

□ kennis te nemen van en in te stemmen met

□ en te besluiten

Toelichting op het besluit Kern van het besluit in max 100 woorden

5b Bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemming met

DG control

□ ja

□ nee omdat

Afgestemd met naam accounthouder bij DG control

MB Er moet een keuze zijn aangevinkt en ingevuid
Zonder afstemming kan een besiuit niet worden geagendeerd voor

een overleg van het DT BD

5c Bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemming met

Dlenstonderdeei DO

control

□ ja □ nee

besproken met NAAM

5d Heeft DO control

aangegeven dat het besluit

moet worden voorgelegd

aan FEZ

Zie ook rubriek 9

□ ja dan is besluitvorming onder voor behoud van akkoord FEZ

□ nee

Ga hierna verder met vraag 7

Aanbiedingsformulier DT BD Concernstaf en pDG staf vl 5 per 4 maart 2020
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Directieteam DT BD Concernstaf pDG staf

Aanbiedingsformulier X □ □

5e Hamerstuk □ ja
Het antwoord kan alleen ja zijn indien de inhoud van het agendapunt

voorafgaand aan dit overleg volledig is afgestemd met de leden van het

overleg en daarom discussie en inbreng tijdens het overleg niet nodig is De-

control moet akkoord zijn en geen opmerking meet hebben

n nee

6 Indien geagendeerd ter

kennisneming of

bespreking
Kern van de inhoud

Wekelijkse rapportage Lijst 1 vanuit het project Gezamenlijke

Besturing Belastingdienst De rapportage van Lijst 1 wordt wekeiijks
van een update voorzien en aangeboden aan het DT BD Op sheet 2

van de rapportage staan de belangrijkste bespreekpunten De

bespreekpunten voor deze week zijn
Ga hierna verder met vraag 7

Nationaliteiten en AR Onder voorwaarde positief besiuit

programmavoorstei programma opnemen op lijst 2

buiten verzoek

7 Voorgaande

behandeling
Kruis aan en verme d datum Wekeiijks sinds 25 6

2020

datum datum

□ Anders vermeld soort en datum van het overleg

□ Niet eerder behandeld in DT BD Concernstaf of pDG staf

GO MKB PART TSL KISiS CAP FIOD Douane IV8 Afgestemd met de

uitvoering Kruis aan
n n n n □ □ n n □

Besproken met

X niet afgestemd

9 Afstemming
met de

concerndirecties Kruis

FJZ IV D UHB O P ISiS

X□ □ □ □

|i a v DG en pDG en MarjoBesproken met

Lamers C F

10 2 e

aan

□ niet afgestemd

10 Afstemming met de

ondersteuning Kruis aan

BIA VT DFSiA CDC SSO F MI SSO CFD SSO O P Switch

□ □ □ n □ n □ n

Besproken met
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Directieteam DT BD Concernstaf pDG staf

Aanbiedingsformulier X □ □

X Diet afgestemd

Aanbieden aan de medezeggenschap X Nee □ Ja Indien ja

Wordt voorgelegd voor □ Informatie □ Advies □ Instemming

11 Medezeggenschap

12 Bijgevoegde stukken De volgende stukken zijn bijgevoegd 20200721 Lijst 1 voor 20 juli
24 juli DT versie

13 Contactpersoon 10 2 e

Toelichting bij het aanbiedingsformulier

Algemeen
Alle rubrieken moeten ingevuld zijn Stukken zonder volledig ingevuld

aanbiedingsformulier worden niet geagendeerd

Uitzonderingen

bij stukken ter besluitvorming wordt rubriek 6 overgeslagen

bij stukken ter kennisneming of ter bespreking wordt rubriek 5

overgeslagen
Het aanbiedingsformulier moet worden aangeboden In Word formaat en

opgeslagen als abf Naam agendapunt 6oc

Rubrieken 1 tot en met 3

Kruis allereerst boven rubriek 1 aan voor welk overleg het agendapunt wordt

aangeboden In geval van twijfel raadpleeg een van de secretarissen Als een

agendapunt op meerdere overleggen moet worden geagendeerd dan wordt voor

elk overleg een eigen aanbiedingsformulier Ingevuld en aangeboden aan de

secretaris van dat overleg De secretarissen van de verschillende overleggen zijn

Overleg Secretaris e mail

Directieteam

Belastingdienst

Concernstaf 10 2 e

pDG staf

Kies bij rubriek 1 voor een korte kernachtige roep naam voor het agendapunt
De bij rubriek 2 gewenste datum voor agendering kan worden besproken met de

desbetreffende secretaris van het overleg
De indiener van een agendapunt is altijd een lid van een van de overleggen
Mocht de indiener met mandaat van het overleg waarvan hij lid is geen zitting

hebben in het overleg waar hij het stuk inbrengt dan is er de mogelijkheid voor dit

agendapunt bij dat overleg aan te sluiten
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Rubriek 4 Aard van de behandeling

Er kan slechts een van de vier categorieen aangekruist worden Onderstaande

matrix helpt de indiener met het aankruisen van de juiste Aard van de

behandeling

bevat het stuk besluitvorming

ja nee

dient het stuk in het

overleg besproken te

worden

ja ter besluitvorming ter bespreking

hamerstuk ter kennisnemingnee

Er kan alleen sprake zijn van een hamerstuk wanneer de inhoud van het

agendapunt voorafgaand aan het overleg volledia is afoestemd met de leden van

het overieg en daarom discussie en inbreng tijdens het overleg niet nodig is

Rubriek 5 de rol van DG control

Onderstaande beschrijft de roi van de DG controi bij de vier behandeicategorieen
van rubriek 4

Besluitvorming

DG control moet het stuk gezien hebben en zich daarover een mening oordeel

hebben kunnen vormen Dit kan akkoord geen opmerking zijn of nadat

suggesties tot aanpassing onderbouwd weerlegd zijn een agree to disagree

Bespreking in het overleg is dan vanzelfsprekend en alleen na bespreking kan

besloten worden

Hamerstuk

DG control moet het stuk gezien hebben en een opmerking hebben gemaakt Dit

kan alleen akkoord geen opmerking zijn Als DG control een opmerking heeft

dan kan het geen hamerstuk zijn en moet het besproken worden

Kennisneming

Zolang rubriek 5 niet is ingevuld is een akkoord van DG control nog niet vereist

Het is evenwel aan te bevelen DG control tijdig te betrekken zodat de aspecten die

Control en Financien raken op tijd in beeld zijn en geadresseerd kunnen worden in

het stuk c q de stukken

Bespreking

Zolang rubriek 5 niet is ingevuld is een akkoord van DG control nog niet vereist

Het is evenwel aan te bevelen DG control tijdig te betrekken zodat de aspecten die

Control en Financien raken op tijd in beeld zijn en geadresseerd kunnen worden in

het stuk c q de stukken Dit kan tevens latere besluitvorming te bespoedigen
Stukken ter Bespreking zonder opmerking van DG control kunnen nooit op een

later moment als Hamerstuk worden ingebracht zonder dat DG control het

gezien heeft

Bij rubriek 5b

leder stuk dat ter besluitvorming of als hamerstuk wordt aangeboden ter

agendering moet eerst langs zijn geweest bij DG control Dit is een

voigtijdelijk traject geen parallel traject tegelijkertijd agenderen en aan

DG control voorleggen
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Er is een aparte mailbox waar stukken naar toe kunnen worden gezonden
10 2 e

Bij stukken die ter beoordeling aan DG control worden voorgelegd wordt

tevens het zoveel als mogelijk ingevulde aanbiedingsformulier

meegezonden Dat voorkomt misverstanden achteraf over wat wel en niet

op het aanbiedingsformulier vermeld wordt dient te worden

In het invulvak bij 5b moet worden aangegeven worden of DG control

akkoord is Ook de eventuele opmerkingen worden vermeld en met wie is

afgestemd

Volledigheidshalve er is geen mogelijkheid om n v t in te vullen

Stukken die aan een overleg worden voorgelegd met de vraag te besluiten

tot een positief advies aan het overleg waar finale besluitvorming

plaatsvindt dat laatste zal vaak het Directieteam Belastingdienst zijn

vallen onder ter besluitvorming voor te leggen stukken Zij worden dus

vooraf voorgelegd aan DG Control

Bij rubriek 5c

ledere indiener zorgt voor overeenstemming over het aangeboden agendapunt
met Dienstonderdeel DO control Stukken moeten zijn voorzien van een oordeel

van DO control

Bij rubriek 5d

Hier moet worden aangegeven of DO control heeft aangegeven of een stuk langs
FEZ moet DG control checkt dit Mocht DG control een afwijkende mening
hebben dan is oordeel DG control leidend

Bij rubriek 5e

Het antwoord kan alleen ja zijn indien de inhoud van het agendapunt

voorafgaand aan dit overleg volledig is afgestemd met de leden van het overleg
en daarom discussie en inbreng tijdens het overleg niet nodig is DG control moet

akkoord zijn en geen opmerking meer hebben

Rubriek 6 Stukken ter kennisneming of bespreking

Voorafgaande overeenstemming met DG control is niet verplicht voor stukken die

ter kennisneming of ter bespreking worden aangeboden Het is natuurlijk wel

zinvol DG control vroegtijdig te betrekken zodat eventuele input in de stukken

meegenomen kan worden Dit geldt zeker als in een later stadium het onderwerp

alsnog ter besluitvorming wordt voorgelegd

Rubriek 7 Voorgaande behandeiing
Geef in rubriek 7 in welke overleggen het agendapunt eventueel al is behandeld

Vermeld de datum zodat de vergaderstukken van dat betreffende overleg kunnen

worden geraadpleegd

Rubriek 8 Afstemming met de uitvoering
De gevolgen van het besluit of de inhoud van de stukken worden vooraf

afgestemd of voorbesproken met de uitvoering indien relevant Kruis de directie of

het onderdeel aan Geef vervolgens aan met wie is gesproken of afgestemd

Rubriek 9 Afstemming met de concerndirecties
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De gevolgen van het besluit of de inhoud van de stukken worden vooraf

afgestemd of voorbesproken met de concerndirecties indien relevant Kruis de

directie aan Geef vervolgens aan met wie is gesproken of afgestemd

Rubriek 10 Afstemming met de ondersteuning
De gevolgen van het besluit of de inhoud van de stukken worden vooraf

afgestemd of voorbesproken met de corporate diensten en SSO s indien relevant

Kruis de corporate dienst of het SSO aan Geef vervolgens aan met wie is

gesproken of afgestemd
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GEB DBA DEFINITIEF

Samenvatting

Een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling fGEB de nieuwe term voor een PIA legt het vergrootglas op de

verwerking van persoonsgegevens met als doel het detecteren van risico s en aanreiken van risico

verminderende maatregelen

Deze GEB wijkt af van een normale GEB Deze GEB zoomt nl binnen een proces uit het verwerkingenregister

in op een specifiek element uit deze verwerking De verwerking verstrekken van Gegevens is een weergave

van een generiek proces waar de variabelen zitten in de bronnen waaruit de kanalen waarlangs en de

ontvangende partijen aan wie de gegevens worden verstrekt Een mutatie op 1 van deze variabelen leveren

mogelijke risico s op De aanleiding voor de opdracht om een tot een dergelijk advies te komen was dat

nieuwe functionaliteiten voor DBA werden tegengehouden omdat er geen actuele PIA aanwezig was

De Databank Auto DBA is een LOA Lokaal Ontwikkelde Applicatie die ontwikkeld is door en voor

medewerkers van het voormalige LCA in de behandeling van de autoheffingen In principe is het relatief klein

begonnen als een applicatie waarmee relevante informatie werd samengebracht om een klantbeeld fe kunnen

presenteren t b v het afgeven van PGA prive gebruik auto verklaringen en om de workflow pakketten te

kunnen traceren maar is door management en medewerkers uitgebreid tot de huidige inhoud Tot voor kort

viel de onder de verantwoordelijkheid van CAP Special Auto in Doetinchem De overdracht naar cluster

Gegevens behelst een wijziging van het proces verstrekken van gegevens waareen nieuw bron systeem aan

wordt toegevoegd

De eerste versie van de DBA is als pilot gebouwd in 2010 en de eerste productieversie is gerealiseerd in 2012

In een latere periode is de usance ontstaan om DBA ook voor andere toezicht processen in te zetten onder

andere bij de Douane MKB GO en de FIOD

DBA brengt heel veel gegevens met een hoog vertrouwelijk karakter gezien de fiscale financiele en of

persoonlijke aard van de gegevens bij elkaar die in de diverse bronsystemen afzonderlijkzijn opgeslagen en

koppelt deze aan elkaar om een volledig klantbeeld te bewerkstelllgen over de Belastingmiddelen been

Functioneel inhoudelijk voldoet DBA aan de verwachtingen voor de gebruikers Vanwege meerdere oorzaken

w o onvoldoende IV capaciteit en het ontwikkelvermogen snel en adequaat van de DBA ontwikkelaarsligt

het aantal tevreden gebruikers boven de 1000 Dit zijn er enkele duizenden geweest maar is als gevolg van

een bestuurlijk besluit gereduceerd naar het huidige aantal

Als we spreken over bescherming van persoonsgegevens moeten verschillende aspecten getoetst worden De

volgende onderwerpen moeten zeker behandeld en beoordeeld worden

1 Proportionaliteit

2 Subsidiariteit

3 Doelbinding

4 Rechten van de gebruikers
5 Informatiebeveiliging inclusief governance van gegevens

Beginnend met de laatste

Informatiebeveiliging

De infra structurele en technische opzet van DBA kent meerdere risico s die in de huidige opzet niet zomaar

zijn weg te nemen doordat risico s m b t de onderliggende ontwikkelomgeving betreft

Zo worden alle gegevens verwerkt zonder een formed dat wil zeggen Volgens de test methodiek zoals deze

gebruikt wordt binnen de IV keten test traject Flierdoor ontstaan er grote onzekerheden en daarmee risico s

op het gebied van beveiliging en de juistheid van gegevens Dit betekent NIET dat er incidenten m b t

beveiliging en onjuistheden zijn geweest of zullen komen maar geeft alleen maar aan dat situatie
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onvoldoende order controle is terwiji gezien de grote hoeveelheid koppelvlakken die DBA kent het risico op

deze incidenten zeker aanwezigis

Daarnaast is het voor een deel van de gebruikers in 2019 minimaal 10 van het totaal aantal gebruikers via

de DBAmogelijk om gegevens en rapportageste exporteren in diverse formaten waaronder MICROSOFT

EXCEL De beveiliging en het gebruik van deze bestanden is niet te contioleren en niet zonder meer te

beveiligen

Proportionaliteit

Vanuit overwegingen betreffende de proportionaliteit van de verwerking is er echter nogal wat aan te merken

op de verwerking Gegevens worden verzameld en ter beschikking gesteld zonder een onderzoek naar de

noodzaak om deze gegevens in opdracht van een verantwoordelijke discipline te verwerken Binnen DBA

wordt geen onderscheid gemaakt tussen de behoefte van de diverse functies ledereen krijgt gewoon alles

Op deze manier krijgen meerdere gebruikers toegang tot een te breed pakket aan gegevens zonder een strikte

beperkingen in het kader van een functiescheiding Dit gekoppeld aan het de enorme hoeveelheid verwerkte

en beschikbare gegevens zowel uit interne als externe bronnen leidt tot de conclusie dat de verwerking

disproportioneel is

Subsidiariteit

Het overgrote deel van de gegevens is binnen de Belastingdienst en binnen de geautomatiseerde systemen

van de Belastingdienst voorhanden en beschikbaar Het bestaansrecht van de DBA stamL voornamelijk voort

uit het feit dat deze gegevens samengevoegd en gekoppeld worden en daarmee voor de gemiddelde gebruiker

makkelijker te raadplegen zijn Het grootste deel van deze gegevens wordt nu een keer extra opgeslagen en is

daarmee redundant

Omdat de DBA werkt met diverse systeem dumpen die niet dagelijks worden ververst is er niet altijd sprake

van actuele gegevens Alhoewel dit bij de gebruikers bekend is kunnen de gebruikers door het ontbreken van

de nieuwste gegevens mogelijk onjuiste conclusies kunnen trekken met het risico dat er onjuiste fiscale en of

financiele besluiten worden genomen

Een groot deel van de gegevens kadastergegevens KVK gegevens BVR gegevens Loongegevens

Voertuiggegevens en Polisgegevens etc wordt al verwerkt bij DF Aen gebruikt in de daar beschikbare

modellen Een groot deel zo niet alle fiscale gegevens zijn verder beschikbaar middels reguliere applicaties

welke aan de medewerkers ter beschikking gesteld worden door de reguliere IVketen

Vanuit de IV keten en DF A kunnen er alternatieve minder risicovolle voorzieningen geleverd worden

waarbij de actualiteit wel gegarandeerd wordt Dit leidt al snel tot de conclusie dat er een beter robuuster en

veiliger alternatief voorhanden is namelijk een centraal ontwikkelde applicatie waar de verwerking afgestemd

is op de noodzakelijk en bestuurlijk geaccordeerde informatiebehoefte

Zoals al eerder aangegeven is er een alternatief voor de applicatie aanwezig Vanuit het oogpunt van zowel

informatiebeveiliging als data governance zijn deze opties te prefereren boven de huidige verwerking

Doelbinding

Alle fiscale gegevens worden oorspronkelijk ingewonnen in het kader van de opdracht van de Belastingdienst
m b t heffen en innen van belastingen Het verwerken van deze gegevens in DBA roept vragen mb t

doelbinding Ongetwijfeld worden deze gegevens door een aantal gebruikers ook uitsluitend voor het

oorspronkelijke doel gebruikt De doelbinding voor die verwerkingen is in orde Echter DBA wordt op twee

lokaties ook gebruikt door de Douaneom risicoprofielen vastte stellen wie bijvoorbeeld op Schiphol moet

worden gecontroleerd en wie niet De principes van doelbinding komen bij deze verwerking extreem onder

druk te staan omdat gegevens bijvoorbeeld met betrekking tot Privegebruik Auto de Polisadministratie fiscale
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loongegevens niet door de BDingewonnen om door de Douane gebruikt te worden om te kunnenprofileren

Daarnaast wordt de DBA ook gebruikt als vervanger voor HSB en de OVI site van de RDW informatie over

kentekens

Ook het gebruik van zeker een deelverzameling van deze gegevens bij andere Belastingdienstonderdelen
zoals GO en P kan tot twijfel met betrekking tot een juiste doelbinding Verder maakt een dergelijke

samenstelling van diverse gegevens de verzameling uitermate geschikt om misbruikt te worden voor andere

doeleinden zoals het profileren en schept het een beeld van de betrokkene waarbij het nemen van besluiten

minder objectief kan worden doordat de gebruiker ook inzicht heeft in gegevens van andere belastingmiddelen
waar deze gebruiker normaal gesproken geen toegang tot heeft

Rechten van de gebruikers

De verwerking van gegevens in de DBA en het begrip DBA staan op gespannen voet In het verwerkingsregister

is deze voorziening nog niet specifiek opgenomen als authentieke bron voor de verwerking 882 Verstrekken

van gegevens De betrokkenen kunnen mede daardoor niet weten dat hun gegevens bijvoorbeeld door de

Douane gebruikt worden om risico s te kunnen inschatten

Een van de rechten van betrokkenen bestaat uit de garantie dat de gegevens juist volledig tijdig en actueel

zijn Omdat het ontwikkeltraject en de productieprocessen vande DBA niet centraal geregisseerd en niet

volgens harde en vastgelegde uitgangspunten bestuurd wordt wordt door het genoemde gebrek aan control

hier niet volledig aan voldaan

Conclusie

De Databank Auto ondersteunt het werk van veel werknemers op een manier die door deze medewerkers zeer

geapprecieerd wordt Echter er kleven op een aantal aspecten van de bescherming van persoonsgegevens

grote tot zeer grote risico s aan de verwerking Dit begint met ontbreken van de centrale controle en data

governance de disproportionaliteit van de verwerking onbekendheid in het verwerkingsregister en eindigt

met de conclusie dat er betere alternatieven denkbaar en mogelijk zijn

Het treffen van verregaande maatregelen om deze risico s te mitigeren is noodzakelijk Echter de maatregelen
die genomen zouden moeten worden zijn zeer omvangrijk ln feite is op lange termijn her nieuwbouw of een

verdere uitwerking van het klantbeeld binnen Inzicht de beste optie Op korte termijn alhoewel dit zeer zeker

een aantal Belastingdienst processen zal frustreren kleven er aan het continueren van deze verwerking te veel

risico s en lijkt het staken van de verwerking voor de hand te liggen

Het handhaven van de huidige werkwijze inclusief de gebruikte ontwikkelmethode maakt het treffen van

adequate maatregelen moeilijk De huidige werkwijze ongewijzigd handhaven betekent het in

standhouden van alle risico s en is op langere termijn ongewenst Het advies volgend uit deze GEB zou dan

ook het staken van de verwerking zijn In het Adviesmemo Databank auto vl O is een gelijkluidend advies

opgenomen

In deze GEB is de impact van een dergelijk besluit voor de processen van de Belastingdienst niet onderzocht

Deze taak ligt bij het management van CAP Onderdeel van die taak is ook de beslissing om DBA gedurende het

treffen van maatregelen herbouw tijdelijk in de lucht te houden
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II VRAGENIUST Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

A Beschrijving algemene kenmerken gegevensverwerkingen

Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen de verwerkingsdoeleinden en

de belangen bij de gegevensverwerkingen

1 Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling voorheen PIA op ziet en de context

waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen

Het onderzoeksobject van deGEB is het volledige product DBA DataBank Auto bestaande uit

1 de infrastructurele elementen

2 de verwerkte fiscale persoons gegevens

3 de functionaliteit te onderscheiden in de analyse omgeving en de overige deels voor gedefinieerde

functionaliteit

4 het gebruik door en ten aanzien van medewerkers

In deze GEB wordt de DBA getoetst ten aanzien van de werking van RAM op dit moment Risico s maar

vooral ook maatregelen worden vanuit deze context beschreven

De DBAwordtop meerder manieren ingezet De belangrijkste hiervan zijn

Workflow applicatie die inzicht geeft in de werkvoorraad de wijze van afdoening waarmee

bestuurlijke en stuurinformatie kan worden gegenereerd en het ondersteunt het management en

de behandelaars bij onder meer het genereren van brieven en rapportage

Voorziening waarmee klantbeelden gegenereerd kunnen worden welke door de hele dienst gebruikt
kunnen worden

Query en analyse omgeving voor o a het analyseren bewerken en verrijken van gegevens het

ondersteunen bij onderzoeken het vervullen van query s ten behoeve van informatievoorzienirgen
en het beantwoorden van vragen van het Ministerie Tweede kamer etc

Gebruik van open data Door de BD zal een bestuurlijke uitspraak moeten worden gedaan of het

gebruik van Open data in informatievoorzieningen en LOA s wel legitiem dan wel wenselijkis

Historisch gezien is de workflow verwerking het hart van de voorziening
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2 Persoonsgegevens

Som alle categorieen persoonsgegevens op die worden verwerkt en deel ze in onder de typen gewoon

bijzonder of strafrechteiijk en wetteiijk identificatienummer Geefper persoonsgegeven aan op wiehet

betrekking heeft

DBA bevat een groot aantal bronnen die persoonsgegevens bevattendie op meerdere manieren ontsloten

worden Hieronder staat een indicatief niet uitputtend overzicht

Een groot deel van de verzamelde gegevens betreft auto gerelateerde informatie Daarnaast worden

gegevens uit een aantal andere bronnen ingezameld zoalsde RDW aanhangwagens BVR FLG en de

polisadministratie van de UWV

persoonsgegevens

Bronsysteem Persoonsgegevens Categorie Type

BurgerServiceNummer FiscaalNummer

Naam adres woonplaatsgegevens
Geboortedatum

RDW nummer

Kenteken

GBA nummer

Aanhangwagens Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Voertuig

Voertuig

Belastingplichtige

Wetteiijk ID

Gewoon

Gewoon

Wetteiijk ID

Wetteiijk ID

Wetteiijk ID

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

Naam adres woonplaatsgegevens

Geboortedatum

Huwelijksestaat fiscaal partnerschap relatie

Kenteken

VIN Voertuig Identificatie Nummer

ABD Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Voertuig

Voertuig

Wetteiijk ID

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Wetteiijk ID

Wetteiijk ID

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

USERID medewerker

Naam taxibedrijf
Kenteken

Belastingplichtige

Medewerker

Belastingplichtige

Voertuig

Wetteiijk ID

Identificatie

Gewoon

Wetteiijk ID

AxITaxI

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

Naam adres woonplaatsgegevens
Geboortedatum

Kenteken

SAP nummer

USERID medewerker

Naam medewerker

Telefoonnummer

BPM Workflow Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Voertuig
Medewerker

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Wetteiijk ID

Gewoon

Gewoon

Wetteiijk ID

Identificatie

Identificatie

Gewoon
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BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer
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Belastingplichtige

Belastingplichtige

Voertuig

Voertuig

Wetteiijk ID

Gewoon
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BPMT Belastingplichtige

Belastingplichtige

Voertuig

Voertuig

Wetteiijk ID

Gewoon

Wetteiijk ID

Wetteiijk ID
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studenten

BurgerServiceNummer Belastingplichtige Wetteiijk ID

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer
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Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Wetteiijk ID

Gewoon
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Wetteiijk ID

Identificatie
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