
Belastingdienstm

Lijst 1 week 6 juli 10 juli Ter discussie

1043 is verplaatst van

persvraag naar

politiek dossier Is er

actie DT nodig

A 1043 Liane Vlaskamp Vragen Nijboer liggen bij de stas Onepager moet nog worden gennaakt Reactie op

mediaberichten komt in FSV brief Tweede set kamervragen gesteld door Leijten op 7 7 2020

Blijft geel Deadline voor de Kamerbrief 10 juli wordt gemonitord in de stuurgroep
Separaat wordt er een notitie voor de Stas en eventuee een Kamerbrief voorbereid m b t uitzetten van niet

AVG conforme systemen

^ Nationaliteiten n t b Vervolg aanpak SO nationaliteit wordt opgepakt Plan van aanpak en projectstructuur
worden opqesteld

10 2 6FSV

O
Politieke

dossiers

©

Ontwikkel

trajecteno buiten verzoek

Overige
aandachts

punteno

Urgente actie nodig buiten DTOp schema of actiepian in werking Kneipunt risico’s wordt geadresseerd in andergremium dan DT Urgente actie nodig van DT

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

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

In knelpunten en

risicologs
Toezegging

voor na reces
Cluster^ Traject Trekker uit DT Contactpersoon

O G10 2 0FSV

oLiane Vlaskamp N t b1043
Politiek urgente

dossiers

Sturing en

beheersing

Personeel en

cuituur

C

builen verzoek

5
c Verbeteren

uitvoermg
o

Fiscaal

Handhaving en

toezicht

Toekomstbeeld

1 Clustering is tijdelijk en is niet geaccordeerd in het DT De clustering wordt herzien zodra trajecten kunnen worden opgehangen aan de nieuwe strategische pijiers van BD 2 Kerndepartement heeft leiding
738557 over het traject 3 Nu [ 0020310 2 e
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Planning is nog onderhanden

werk door opstart dossier
Versie 25 juni 2020 Belastingdienstm

Nationaliteit in risicomodellen en systemen I II

Beschrijving project Dossier om tweede nationaliteit uitgezonderd indien er een explidete wettelijke grondslag
voor is te verwijderen uit systemen en nationaliteit 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 | J Afgerond ^ Opievering volgens plan Risico s voor tijdige opievering ^ Interventie nodig voor tijdige levering ^ Niet gestart

4
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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
~5
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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 belegd en formele programma manager team en

eindverantwoordelijke op DT niveau mist

Hierdoor is onderlinge afstemming en besluitvorming lastig en loopt opievering gevaar

Overleg tussen UHB en Vaktechniek over

inrichting governance en organisatie
• Vertraagd door technische briefing

Mogelijke 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

detailvragen die o a afhankelijk zijn van uitkomsten van de onderzoeken

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

Team stort volledige capaciteit op goede
voorbereiding technische briefing om kans

op kritische reacties te minimaliseren

Fractieleden tevreden op 3 juli lijken de

reacties mee te vallen

Kritische reacties uit Kamer mocht ertoch een applicatie worden gevonden die nationaliteit includeert

als daar geen expliciete wettelijke grondslag voor is

Uitdaging om alie bestaande seiectiemethoden 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

nationaliteit na 1 januari 2020 mogelijk 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 mogelijk bemoeilijkt en vertraagd door tegenstrijdige uitkomsten onderzoeken en

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

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

6
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2juli 2020 ]Versie 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

@ Afgerond ^ Opievering volgens plan Risico s voor tijdige opievering ^ Interventie nodig voortijdige levering ^ Niet gestartToezegging TK |
7
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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 kwaliteit

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
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Ministerie van Financiën
Tekstvak
De volgende 11 pagina's zijn verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek waren.
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Belastingdienst

Aanbiedingsformulier MT CD Datafundamenten en Analytics

1 Korte titel agendapunt IST situatie GEB Privacytoets analyse DF A

2 Datum behandeling 06 juli 2020

10 2 e
Ingebracht door3

□ Besluitvorming □ Hamerstuk vraag 5
Aard van de

behandeling
4

□ Ter informatie a Bespreking vraag 6

5 Indien geagendeerd ter

besluitvorming

Gevraagd besluit met

toelichting

Aan de Directeur DF A wordt gevraagd gehoord hebbende het MT

□ kermis te nemen van en in te stemmen met

□ en te besluiten

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

Ga hierna verder met vraag 7

Indien geagendeerd ter

kennisneming of

bespreking
Kern van de inhoud

Kern van de inhoud in max 100 woorden6

Een weergave van de huidige stand van zaken met betrekking tot

Privacytoetsen binnen DF A peildatum 28 06 2020 en de te

plannen vervoigstappen

Voorgaande

behandeling
Kruis aan en vermeld datum

Is dit stuk een vervolg op lets wat al eerder in het MT is besproken7

□ la vermeld soort en datum van het overleg

B Niet eerder behandeld in het MT DF A

8 Afgestemd met

Kruis aan

□ Directeur DF A Manager Kwaliteit

□ Manager PFM Delivery □ Manager Operatie

□ □ Hoofd BDOManager Innovatie

□ Adviseur O PAdviseur C F □

Aanbiedingsformulier MT DFA concept 21 Juni 2019

738644 00204



Aanbiedingsformulier MT CD Datafundamenten en Analytics

9 Heeft het te nemen

besluit consequenties

op een van de volgende

gebieden
Kruis aan

Organisatie Huisvesting□ □

Personeel□ □ Beveiliging

□ Financien □ Integriteit

10 Aanbieden aan de Ondernemingsraad El Nee □ Ja Indien ja

Wordt voorgelegd voor □ Informatie □ Advies □ Instemming

Medezeggenschap

11 Communicatie Hoe dient over dit onderwerp te worden gecommuniceerd En wie

gaat dit doen

Niet van toepassing vervolgacties worden in de lijn bepaald en dan

gecommuniceerd

12 Bijgevoegde stukken De volgende stukken zijn als bijiage bijgevoegd

Privacytoetsanalyse DF A docx

Status PIA s DF A Exploitatie en Beheer xisx

10 2 e13 Contactpersoon

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

Rubrieken 1 tot en met 3

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

aangeboden In geval van twijfel raadpleeg de directiesecretaris 10 2 e

10 2 e

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 het MT

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

Versie 21JUNI 2019
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bevat bet stuk besluitvorming

ja nee

dient bet stuk in bet

overleg besproken te

warden

ja ter besluitvorming ter bespreking

hamerstuk ter informatienee

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

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

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

Rubriek 8 afstemming
Een MT stuk dient altijd te worden afgestemd met de belanghebbende MT leden

Indien een voorstel personele of finandele gevolgen heeft dient te worden

afgestemd met BDO en eventueel de adviseurs O P en C F

Versie 21JUNI 2019
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Privacytoets analyse DF A

02 juli 2020

Versie 0 98

Auteurfs’

10 2 e
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Privacytoets analyse DF A
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Privacytoets analyse DF A

Inhoudsopgave
Inleiding

1 Verantwoording

1 1 Broninformatie

1 2 Richtlijnen scope en aannames

2 Algemene Analyse

2 1 Totaal aantal producten in Exploitatie Beheer

2 2 Aantal producten in Exploitatie Beheer met een privacytoets

3 Analyse kerncijfers per productcategorie

3 1 Signaal en Risicomodellen

3 1 1 Uitgevoerde GEB s

3 1 2 Vastgestelde GEB s

3 1 3 Geevalueerde GEB s

3 1 4 GEB s met aantoonbaar geimplementeerde maatregelen

3 1 5 Actuele GEB s

3 1 6 Overzicht

3 2 Datafundamenten

3 2 1 Uitgevoerde PRA s

3 2 2 Vastgestelde PRA s

3 2 3 Actuele PRA s

3 2 4 Overzicht

3 3 Rapportages dashboards en dataleveringen

3 3 1 Uitgevoerde GEB s

3 3 2 Vastgestelde GEB s

3 3 3 Geevalueerde GEB s

3 3 4 GEB s met aantoonbaar geimplementeerde maatregelen

3 3 5 Actuele GEB s

3 3 6 Overzicht

3 4 Overige producten en diensten

3 4 1 Uitgevoerde privacytoetsen

3 4 2 Overzicht

4 Analyse risico s en maatregelen

5 Conclusie en vervoigstappen

5 1 Conclusie

5 1 1 GEB

5 1 2 PRA Datafundamenten

5 2 Vervoigstappen

Bijiage 1 Detailinformatie over de verschillende bronnen

Extract uit Jira

Met register van uitgevoerde GEB s

Met register van uitgevoerde WMK s

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

12

12

12

12

13

14

14

14

15

16

16

16

16

16

18

18

18

19

3

738655 00205



Privacytoets analyse DF A

GEB documenten brondocumenten

GEB evaluaties brondocumenten

Bijiage 2 Detailinformatie gesignaleerde risico s en voorgestelde en of vastgestelde maatregelen

per product

19

19

20

4
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Privacytoets analyse DF A

Inleiding

Dit document beschrijft de analyse van de administratie van privacytoetsen voor producten in

Exploitatie en Beheer met als doel een antwoord te geven op de volgende vragen

1 Voor welke producten in Exploitatie en Beheer is een privacytoets aanwezig
2 Wat is de status hiervan met betrekking tot besluitvorming aantoonbare opvolging van

vastgestelde maatregelen en actualiteit

3 Is er een patroon zichtbaar binnen de voorgestelde vastgestelde maatregelen en zo ja
welk

Tot slot wordt op basis van de resultaten een stappenplan voorgesteld om de administratie van

privacytoetsen verder te verbeteren

5
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Privacytoets analyse DF A

1 Verantwoording

1 1 Broninformatie

Bij het opstellen van de privacytoets analyse is gebruikt gemaakt van de volgende bronnen

Peildatum 28 06 2020

• Een extract uit Jira waarbij de bestaande lijst van producten in expioitatie en beheer

worden weergegeven DFEX

• Het register van het Privacy Security team van de uitgevoerde GEB s producten en

datafundamenten

• Het register van het Privacy Security team van de uitgevoerde WMK toetsen

• De eigenlijke GEB documenten

• De GEB evaluaties zoals beschikbaar bij het Privacy Security team

Detaiiinformatie over de verschiiiende bronnen is beschikbaar in bijiage 1

1 2 Richtlijnen scope en aannames

Bij het opsteiien van de anaiyse zijn de voigende richtiijnen gehanteerd
• Het extract uit Jira vormt de basis voor de analyse en bepaalt daarmee

o De huidige producten in expioitatie en beheer

o De productcategorie waartoe een product behoort

• De vereiste gegevensregistratie zoais beschreven in de actueie GEB procedure^ vormt de

basis voor de anaiyse
o Historische gegevens kunnen daardoor incompieet zijn omdat de huidige

gegevensregistratie meer informatie omvat dan voorheen vereist was

De scope van deze anaiyse is beperkt tot de producten in Expioitatie en Beheer zoais vastgesteid
door het MT^ Het omvat dus niet de producten die nog in ontwikkeling zijn

^
Op 20 04 2020 vastgesteid door het MT van DF A

^
Op 15 06 2020 vastgesteid door het MT van DF A

6
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Privacytoets analyse DF A

2 Algemene Analyse

2 1 Totaal aantal producten in Exploitatie Beheer

Op basis van de Jira administratie voor DFEX is het totaal aantai producten in Expioitatie Beheer

194

2 2 Aantal producten in Exploitatie Beheer met een privacytoets

Voor alle producten in Expioitatie Beheer dient een passende privacytoets uitgevoerd te zijn Dit

kan afhankeiijk van het type product een Greeniane toets WMK toets een GEB

GegevensbeschermingsEffectBeoordeiing of een PRA Privacy Risico Assessment zijn
Onderstaande tabei geeft weer voor hoeveel producten in Expioitatie en Beheer een dergeiijke

passende toets is uitgevoerd

Aantal

Totaal aantal producten in Exploitatie en Beheer 194 100

Aantal producten met een passende privacytoets 78151

Signaal Risicomodellen 15
Producten in Exploitatie Beheer

Datafundamenten 20

Rapportage Dashboard en dataleveringen 129

Overlge producten diensten 30

Aantal producten londereen passende privacytoets 43 22

Signaal ZHisicomodellen 3
■ MaPfivscytofits

■ ZondorPrivocy tacts

Datafundamenten 0

Rapportage Dashboard en dataleverlngen 19

Overige producten diensten 21

Wanneer we het aantal producten met een privacytoets vervolgens opsplitsen naar type

privacytoets krijgen we het volgende beeld

Aantal

Totaal aantal producten in Exploitatie en Beheer met een

privacytoets

100151

Aantal producten met een GEB PRA 95143

Aantal producten met alleen een WMK toets 5S

Producten near type Privacytoets

I

7

738655 00205



Privacytoets analyse DF A

3 Analyse kerncijfers per productcategorie

Pit hoofdstuk gaat in op de kerncijfers van de voigende productcategorieen
• Signaal en Risicomodellen Voor elk Signaal en Risicomodel is een aparte GEB vereist

• Datafundamenten Voor elk datafundament is een aparte PRA vereist

• Rapportages dashboards en dataleveringen Voor aiie rapportages dashboards en

dataieveringen die vaiien onder de productcategorie MI en EA bestaat een overkoepeiende
GEB op het proces waarin deze producten zijn opgenomen

• Overige producten Dit zijn de producten die niet in een voorgaande categorie vaiien

Signaal en Risicomodellen

Voor eik signaai en risicomodei is een GEB vereist De GEB dient

• Uitgevoerd te zijn in samenwerking met het Privacy en Security team

• Vastgesteld te zijn door het MT

• Geevalueerd te zijn voor de overgang naar productie Hierbij wordt beoordeeid of de

vastgesteide maatregeien aantoonbaar geimplementeerd zijn
• Actueel te zijn In de afgelopen 2 jaar uitgevoerd of geactualiseerd

Bovengenoemde stappen kunnen als voigt schematisch worden weergegeven

3 1

I
Maatregeien
Aantoonbaar

geimplementeerd

Vastgesteld door

MT
sUitgevoerd Geevalueerd Actueel

3 1 1 Uitgevoerde GEB s

Van de 15 signaal en risicomodellen in Exploitatie en Beheer waarvoor een GEB vereist is is er

voor 10 daarvan een GEB uitgevoerd

Aantai

Totaal aantai signaal en risicomodellen In Exploitatie en

Beheer waarvoor een GEB vereist is

15 100

Aantai producten waarvoor een GEB is uitgevoerd 10 67

Aantai producten waarvoor geen GEB Is uitgevoerd 5 33

3 1 2 Vastgesteide GEB s

Van de 10 uitgevoerde GEB s voor signaal en risicomodellen in Exploitatie en Beheer zijn er 9

vastgesteld door het MT

Aantai

Totaal aantai signaal en risicomodellen in Exploitatie en

Beheer waarvoor een GEB is uitgevoerd

10010

Waarvan vastgesteld 909

Waarvan niet vastgesteld 101

8
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3 1 3 Geevalueerde GEB s

Van de 9 vastgestelde GEB s voor signaal en risicomodellen in Exploitatie en Beheer zijn er 2

geevalueerd^

Aantal

Totaal aantal signaal en risicomodellen in Exploitatie en

Beheer met een vastgestelde GEB

1009

Waarvan geevalueerd 2 22

Waarvan niet geevalueerd 787

3 1 4 GEB s met aantoonbaar geimplementeerde maatregeten
Van de 2 geevalueerde GEB s voor signaal en risicomodellen in Exploitatie en Beheer hebben geen

van alien de verschillende maatregelen aantoonbaar geimplementeerd

Aantal

Totaal aantal signaal en risicomodellen in Exploitatie en

Beheer met een GEB evaluatie

1002

Waarvan alle maatregeien aantoonbaar geimplementeerd 0 0

Waarvan maatregelen niet aantoonbaar geimplementeerd 2 100

3 1 5 Actuele GEB s

Van de 10 uitgevoerde GEB s voor signaal en risicomodellen in Exploitatie en Beheer zijn er 8

actueel 2 jaar

Aantal

Totaal aantal signaal en risicomodellen in Exploitatie en

Beheer waarvoor een GEB is uitgevoerd

10 100

Waarvan actueel 8 80

Waarvan niet actueel 202

3 1 6 Overzicht

K» Summarv Type Prfvacytoets
WMK PRA 9EB

UItvoerdatum Vastgesteld Evalutstle

be8chlKbaar_

Alle maatregelen
aantoonbaar

_

QelniplemerrteerdT

Actjeel

2jaar

Teamlelder

GEB 3 8 201 a Ja J3 H9B Ja

GEB itM 2Q15 Ja NeeMee Ja

GEB 3 4 2000 Ja Nee Ja

Mae

GEB 3 4 2013 Ja Wea Nee

WMK 26 6 2020 Nee Je Nee Ja

10 2 d 10 2 eWMK £7 6 gOaO Nee _J0_ Nee Ja

GEB 9 3 2013 Ja Ja ties

X Nee

GEB 20 4 201 Ja Nee Mae Ja

NeeGES 23 7 201 Ja Nee Ja

GEB 3 3 2030 Ja Nee Nee Ja

GEB 15 7 2019 Ja Nee Nee Ja

GES 27 5 201 NeeJa Nee Ja

^
Er zijn weliswaar 5 evaluates beschikbaar maar voor 2 producten is geen GEB beschikbaar die gekoppeld kan

worden aan de evaluatie en voor 1 GEB is de evaluatie gebaseerd op een verouderde versie van de GEB

9
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Datafundamenten

Voor datafundamenten is een PRA vereist De PRA dient

• Uitgevoerd te zijn in samenwerking met het Privacy en Security team

• Vastgesteld te zijn door het DQR board

• Actueel te zijn In de afgelopen 2 jaar uitgevoerd of geactualiseerd

3 2

In de huidige procedure vindt geen evaluatie piaats van de vastgestelde maatregeien in een PRA

Vastgesteld door DQR

board
Uitgevoerd Actueel

3 2 1 Uitgevoerde PRA s

Van de 20 datafundamenten in Exploitatie en Beheer waarvoor een PRA vereist is is er voor 20

daarvan een PRA uitgevoerd

Aantai

Totaal aantai datafundamenten in Expioitatie en Beheer

waarvoor een PRA vereist is

10020

Aantai datafundamenten waarvoor een PRA is uitgevoerd 10020

Aantai datafundamenten waarvoor geen PRA is uitgevoerd 00

3 2 2 Vastgestelde PRA s

Van de 20 Uitgevoerde PRA s voor datafundamenten in Exploitatie en Beheer zijn er 20 vastgesteld
door het DQR board

Aantai

Totaal aantai datafundamenten in Exploitatie en Beheer met

een PRA

10020

Waarvan vastgesteld 20 100

Waarvan niet vastgesteld 00

3 2 3 Actuele PRA s

Van de 20 vastgestelde PRA s voor datafundamenten in Exploitatie en Beheer zijn er 12 actueel

Aantai

Totaal aantai datafundamenten in Exploitatie en Beheer met

een vastgestelde PRA

20 100

Waarvan actueel 12 60

Waarvan niet actueel 408

3 2 4 Overzicht

Kay Summarv Type Privacytoets
VWK PRA OEB

Ultvoerdatum Vastgesteld EvalutaQs

bsschikbaar

Alls maatregeien
aanlconbaar

geimplementeerd

Acljeel

2Jaar

Teamieider

PRA 27 2Q1 Ja nvt Ja

PRA 10 11 2017 _Ja_ Naarrvl

PRA 1D 1 2Q17 Ja nv Nee Nee

NaftPRA 10 1 2017 Ja nvE Nee

PRA 3 4 2Q19 Ja rwl Naa Ja

PRA £3 4 2020 Ja Hag Jarrv

PRA 29 1P 2CMS Ja nvt Nee Ja

PRA 2 3 202Q Ja nvi Naa Ja

PRA 3 3 gQ20 Ja nvI Nae Ja

PRA gD 1 2Q1fi Ja nvt Naa Jfia 10 2 e10 2 d PRA 26^5 2020 Ja nvt Nee Ja

PRA 2B 5 202D Ja Nee Janvt

PRA ie 6 2015 _Ja_ Nae lifegrrvl

PRA 7 1 2020 Ja nvt Nee Ja

PRA 1 5 2020 Ja Nee Janvt

WbbPRA 20 1 2016 Ja Naenvi

PRA 2 6 2020 Ja Neenvt Ja

PRA 22 2 2016 Ja nvE Nee Nee

PRA 4 3 2020 Ja nvt Nee Ja

FRA M 19Q0 Ja Naa [■teanvt
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Rapportages dashboards en dataleveringen
Voor rapportages dashboards en dataleveringen die gereiateerd zijn aan MI en EA is een

overkoepeiende GEB op het ontwikkelproces vastgesteid Daarnaast bevat de productadministratie
voor Expioitatie en Beheer vier producten die in de huidige situatie zijn toegewezen aan de

productcategorie rapportage dashboard maar die eerder ais signaaimodel behandeid zijn en

waarop een GEB is uitgevoerd

3 3

Het GEB proces voor rapportages dashboards en dataieveringen toont geiijkenis met die voor

signaai en risicomodeiien De GEB dient

• Uitgevoerd te zijn in samenwerking met het Privacy en Security team

• Vastgesteid te zijn door het MT

• Geevalueerd te zijn voor de overgang naar productie
• Bij de evaluatie wordt beoordeeid of de vastgesteide maatregeien aantoonbaar

geimplementeerd zijn
• Actueel te zijn In de afgeiopen 2 jaar uitgevoerd of geactuaiiseerd

Bovengenoemde stappen kunnen ais voigt schematised worden weergegeven

Maatregeien
Aantoonbaar

geimplementeerd

Vastgesteid door

PUitgevoerd Geevalueerd Actueel
MT

De beschikbare informatie binnen het Privacy Security team geeft het voigende beeid

3 3 1 Uitgevoerde GEB s

Van de 129 rapportages dashboards en dataieveringen in Expioitatie en Beheer waarvoor een GEB

vereist is is er voor 109 daarvan een GEB uitgevoerd Het betreft in totaai 5 GEB s want zoais

genoemd worden 105 producten afgedekt door een enkeie GEB op het ontwikkeiproces van deze

producten die tot nu toe binnen het Privacy Security team onder het product MI vallen

Aantai

Totaai aantai rapportages dashboards en dataleveringen in

Expioitatie en Beheer waarvoor een GEB vereist is“

100129

Aantai producten met een GEB 109 S4

waarvan Ml producten onder 1 overkoepeiende GEB voor Ml 105

waarvan individuele producten met een eigen GEB 4

Aantai producten zondereen GEB 20 16

De reden dat er 4 individuele GEB s zijn uitgevoerd heeft te maken met het feit dat deze producten
door het Privacy Security team tot op heden zijn aangemerkt ais signaat en hsicomodel en niet

ais rapportage dashboard en datalevering zoais in de huidige productadministratie voor Expioitatie
en Beheer Hierover dient afstemming plaats te vinden Het betreft de voigende producten

Key Summary Type

Prlvacytoets

|WMK PRA

GEB T

UItvaerdatum Vastgesteid

T

GEB 29 11 2013 Ja

GEB 104 2020 Ja
10 2 d

GEB 30 10 2018 Ja

GEB 10 3 2013 Ja

^
Er is gesteld dat voor alle producten in de product administratie een GEB vereist is ook ais deze onder een

overkoepeiende GEB valt zoais bij Ml Dashboards en EA

11
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De 20 producten zonder een GEB zijn van het type rapportage dashboards en dataleveringen en

behoren daarmee te vallen onder de overkoepelende GEB De overkoepelende GEB dient dus te

worden uitgebreid

3 3 2 Vastgestelde GEB s

Van de 5 uitgevoerde GEB s voor Signaal en risicomodellen in Exploitatie en Beheer zijn er 4

vastgesteld door het MT De overkoepelende GEB voor rapportages dashboards en dataleveringen
is niet vastgesteld door het MT

Aantal

Totaai aantal rapportages dashboards en dataleveringen in

Expioitatie en Beheer waarvoor een GEB is uitgevoerd

Waarvan vastgesteld

5 100

4 S0

Waarvan niet vastgesteld 1 20

3 3 3 Geevalueerde GEB s

Van de 4 vastgestelde GEB s voor rapportages dashboards en dataleveringen in Exploitatie en

Beheer zijn er 2 geevaiueerd

Aantal

Totaai aantal rapportages dashboards en dataleveringen in

Exploitatie en Beheer met een vastgestelde GEB

1004

Waarvan geevaiueerd 753

Waarvan niet geevaiueerd 251

3 3 4 GEB s met aantoonbaar geimplementeerde maatregelen
Van de 3 geevalueerde GEB s voor rapportages dashboards en dataleveringen in Exploitatie en

Beheer hebben geen van alien de verschillende maatregelen aantoonbaar geimplementeerd

Aantal

Totaai aantal rapportages dashboards en dataleveringen in

Expioitatie en Beheer met een GEB evaiuatie

3 100

Waarvan alle nnaatregelen aantoonbaargeimplementeerd 00

Waarvan maatregelen niet aantoonbaargeimplementeerd 3 100

3 3 5 Actuele GEB s

Van de 5 uitgevoerde GEB s voor rapportages dashboards en dataleveringen in Exploitatie en

Beheer zijn er 3 actueel 2 jaar De overkoepelende GEB voor rapportages dashboards en

dataleveringen is niet actueel

Aantal

Totaai aantal rapportages dashboards en dataleveringen in

Exploitatie en Beheer waarvoor een GEB is uitgevoerd

1005

Waarvan actueel 3 60

Waarvan niet actueel 2 40

12
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Overige producten en diensten

Alle producten en diensten die volgens de productadministratie niet in een van de voorgaande

categorieen vallen worden toegewezen aan de categorie overige producten en diensten Het is

voor deze producten niet duidelijk welk type privacytoets vereist is Een diepgaande analyse is dan

ook niet nuttig voordat is vastgesteld welk type privacytoets vereist is

3 4

3 4 1 Uitgevoerde privacytoetsen
Van de 30 overige producten en diensten in Exploitatie en Beheer is er voor 21 daarvan geen

privacytoets bekend bij het Privacy Security team

Aantal

Totaal aantal producten en diensten in Exploitatie en Beheer

waarvoor een privacytoets vereist is

10030

Aantal producten met een privacytoets 9 30

Aantal producten zondereen privacytoets 21 70

3 4 2 Overzicht

Key Summary Type Privacytoets

jWMK FRA 9E^

UItvoerdatum lid Evalutatie

besctiJkbaar

Alle maatregelen
aattWonbaar

_

gelmplementeerd

Actueel

{ ZjEwr]
F F Fh

X

WMK4lota Qnbekend Mee ■tea Oibekend

WMK4lcita Qntieksnd htee Hea Oibekend

WHWlota Onbekend Naa Oibakend

X

Wi^K 23 9 MIS M e Haa Ja

X

X

X

X

X

10 2 d 10 2 e7
•

Ja 9

X

X

X

X

WHK4lQta Onbflkend Hea Qnbakend

X

A

A
GEB Onbekenfl ExEem uitgevoerd OibekOTtl

GEB OniieKara Extern uttgevoard Mae Mae Oibakend

GEB Qnbekend Ertern uiigevoefd Hee jjee Oibekend

GEB Qnbekend Ertern uitgevoerd Hee jjee Oibekend
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4 Analyse risico s en maatregelen

Als resultaat van de analyse van de beschikbare GEB s en PRA s van de producten in Exploitatie en

Beheer zijn de risico s en maatregelen in een enkel overzicht samengevoegd^ Door aan elk risico

een risico categorie toe te voegen en aan elke maatregel een maatregelencategorie kan er op

geaggregeerd niveau inzichtelijk worden gemaakt welke risico s en maatregelen vaak voorkomen in

de verschillende GEB s en PRA s Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt voor het

prioriteren van de implementatie van de verschillende maatregelen

Het overzicht van de risico en maatregelencategorieen ziet er als voIgt uit

leatigori

Psuedonimiseren

SpliCsen

Irpi t

datebases

Autorisa

ties

Bewaar Losgin en

inonitoring

^nsider

feggline

Inzage

rechtaeleid termijn Speciriek □nbekend Eindtotaal

Onfechttriatige verve rtiine p0r ooi Eg5evgPs DoeibinOing 17 2 5 2 1 27

Eeschermingzechien en vrijheden van natuuilijke personen 14 1 2 5 22

Proportionaliteit Bewaartermijn 14 14

Verwerfcing grote hoeveelheid persoonsgegevais 13 13

fieveiligingvan de gegevens la 1 2 13

Bewaartermijn 10 ID

Intwejk op de tiscale geheitnhoudingsplichL B 1 9

Ko fsggvoenee informatie 7 7

OneeQorlDQfde profilering 1 b 7

Proportionaliteil 1 2 1 5

Geggysnskwaliteit ’uvaarondargageveiis integriteit 1 4 5

Eeleidyinzagefecht 4 4

Onfaekerd 4 4

Trarsparartie 1 I

Ondnidelijliheid PververwerkinBzwartg lijsten 1 1

Onfechtmatigetoegang tot strafrechtelijke gegevens 1 1

Inbrgjk op da pfivacy medewerkers 1 1_
Onrechtmatige toegang tot kiantgegevenj 1 1

Eindtotaal 37 3S 19 14 LO 7 7 7 S 4 14S

Hierbij valt het volgende op

Maatragataneatagori

Psuedofiimiseren Autcrisa Loggin en

miMiitoring

Input

data bas as

Beweai

tarmijn

Insider Inzage

rachtSpiit ea tias 3eieid ^pecifiek fegelirg Qnbakand EindtotaalRl«io»catagofle

Onrechtmetige vemverkinB van pEraoonsgegevens Doelbinding 17 2 5 2 1 27

Bescherming rechten en vrijheden van natumlijke personen 14 1 2 5 22

Proportionaliteit BewasrterTnijn 14 14

Vetwerking wan grote hoeveelheid persoonsgegevens 13 13

Eeveiligingvan de gegevens 10 1 2 13

Eewaartermijn 10 10

inbr jk op da liscale geheitnhoudingspIkhL B 1 9

Koersggypgliee informatie 7 7

• 75 van de gesignaleerde risico s is gerelateerd aan 7 risico categoriseren
o Onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens Doelbinding
o Bescherming rechten en vrijheden van natuurlijke personen

o Proportionaliteit Bewaartermijn
o Verwerking van grote hoeveelheid persoonsgegevens

o Beveiliging van de gegevens

o Bewaartermijn
o Inbreuk op de fiscale geheimhoudingsplicht

• 90 van bovengenoemde risico s wordt afgedekt door 5 maatregel categorieen
o Pseudonimiseren en of splitsen van gegevens

o Het gebruik van input databases

o Het toepassen van autorisaties

o Het vaststellen en uitvoeren van beleid

o Het toepassen van bewaartermijnen

Deze informatie wordt meegenomen in het hoofdstuk 5

^
Een detailoverzicht met betrekking tot de gesignaleerde risico s en voorgesteide en of vastgesteide

maatregelen per product is terug te vinden in de Excel in bijiage 2

15
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5 Conclusie en vervoigstappen

5 1 Conclusie

5 1 1 GEB

Op basis van de huidige GEB procedure zoals vastgesteld door bet MT op 20 04 2020 in

combinatie met de beschikbare informatie binnen de afdeling Privacy en Security is de conclusie

dat op de peildatum 28 06 2020 voor geen enkele PIA geldt dat alle vereiste stappen succesvol

zijn doorlopen

Maatregelen
Aantoonbaar

geimplementeerd
r ♦

Vastgesteld door
Uitgevoerd Geevaljeerd Actueel

MT

Daarbij vormt de evaluatie waarbij wordt beoordeeld of alle vastgestelde maatregelen aantoonbaar

zijn geimplementeerd de bottleneck in het proces De evaluatie is een vereiste bij de overgang

naar productie Het aanvragen hiervan is binnen de nieuwe procedure de verantwoordelijkheid van

de productmanager voor nieuwe producten respectievelijk de teamleider voor wijzigingen met

grote impact op bestaande producten Overzicht over het gehele proces ontbrak tot op heden

Hierdoor was niet duidelijk welke producten in productie staan en waarbij een evaluatie dus

verplicht is Daarnaast is het onduidelijk of de maatregelen die buiten het project worden opgepakt
aantoonbaar geimplementeerd zijn of worden

5 1 2 PRA Datafundamenten

Voor de verschillende datafundamenten is de conclusie dat voor elk datafundament een PRA

beschikbaar is en dat deze is vastgesteld door het DQR board Een aantal datafundamenten is niet

actueel en moet worden herzien

Uitgevoerd Vastgesteld door DQR board Actueel

Geadviseerd wordt om de evaluatie toe te voegen aan het PRA proces waarmee deze administratie

ook een gesloten cyclus vormt

5 2 Vervoigstappen

Op basis van dit rapport worden de volgende stappen gepland om stapsgewijs de privacytoets
administratie op het gewenste niveau te brengen

Valideren van de IST stand Op basis van de productadministratie voor Exploitatie en

Beheer de privacytoets gegevens valideren en of aanvullen in samenwerking met de

clusters

Afstemmen stamgegevens Het afstemmen van de toewijzing van productcategorieen
aan producten waar die verschillend zijn tussen de productadministratie van Exploitatie en

Beheer en de Privacy Security administratie

Bijwerken en aanvullen van privacytoetsen Het bijwerken en aanvullen van

verouderde ontbrekende en incomplete GEB s en evaluates in samenwerking met de

clusters Het betreft naar verwachting een substantiele hoeveelheid werk 100 150

mandagen een planning hiervoor moet worden opgesteld
Inrichten van het privacytoets administratie proces Het vereenvoudigen van de

registratie administratie en het bijbehorend proces

Uitbreiden van de privacytoets administratie naar producten in ontwikkeling
Aanvullen van het register op basis van de beschikbare informatie in het PFM proces

Hierbij is de kwaliteit van informatie in het PFM proces leidend

16

738655 00205



Privacytoets analyse DF A

Maandelijks bijwerken ten behoeve van inzicht het overzicht in dit document wordt

minimaal elk kwartaal met het MT gedeeld
Ondersteunen bij het prioriteren van de maatregelen Dit op basis van de

bevindingen in hoofdstuk 4 waaronder

o Het gebruik van input databases

o Het toepassen van bewaartermijnen
o Het pseudonimiseren splitsen van gegevens

o Het toepassen van autorisaties

o Het opstellen uitvoeren van beleid

o Het uitsplitsen van maatregelen naar generiek of productspecifiek

Een gedetailleerde planning met betrekking tot bovengenoemde vervoigstappen komt beschikbaar

in augustus 2020 en is sterk afhankelijk van beschikbare FTE binnen het Privacy en Security team

en de doorlooptijd in de communicatie met de clusters

17

738655 00205



Privacytoets analyse DF A

Bijiage 1 Detailinformatie over de verschillende bronnen

Extract uit Jira

Een extract uit Jira® waarbij de bestaande iijst van producten in exploitatie en beheer worden

weergegeven met de voigende attributen

o Key de DFEX code van het product
o Summarv de naam van het product
o Created de datum waarop het product de Epic is opgevoerd in Jira

o Creator de persoon die het product de Epic heeft opgevoerd in Jira

o Assignee de verantwoordeiijke teamieider

o Component de productcategorie
■ Rapportage Dashboard

■ Risicomodel

■ Signaaimodei
■ Seiectiemodel

■ Datafundament

■ Dataievering
■ Overige producten
■ Seifservice BI Anaiytics
■ Overige diensten

o Description De beschrijving van het product
o Labels het kiantsegment waaraan het product geleverd wordt

■ Centrale administratieve processen CAP

■ Midden en kieinbedrijf MKB

■ Grote ondernemingen GO

■ Kiantinteractie en services KI S

■ Particulieren P

■ Toeslagen Ts

■ Douane D

■ FIOD F

■ Bureau Buiteniand BTL

■ SSO Financieei en Managementinformatie SSOF MI

■ CD DF A CDDF A

■ Informatievoorziening IV

■ CD Vaktechniek CDVT

■ Control en Financien C F

■ CD Communicatie CDCOM

■ DG Belastingdienst DG Bei

■ SSO Organisatie en Personeei SSOO P

■ SSO Centrum voor Facilitaire dienstverlening SSOCFD

o Linked Issues het gereiateerde DAPM nummer

o Netwerkplan het SAP netwerkplan
o Portfolio code de code binnen Portfoiiio Management

Het register van uitgevoerde GEB s

Het register van het Privacy Security team van de uitgevoerde GEB s producten en

datafundamenten met daarin

o DAPM nummer Het aan de GEB gereiateerde DAPM nummer indien

beschikbaar

o Verwerkingsregister nr Het centraie verwerkingsregister nr

o Soort Het type product product of datafundament

o GEB De iink naar het GEB document indien beschikbaar

o Datum De datum waarop de GEB is uitgevraagd

®
https iira bela5tinadienst nl l5sues fiiter 29776 Project DFEX Status Implementation
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o Cluster Het cluster waartoe de GEB behoord

o Voorlopig vastgesteld De datum waarop de GEB voorlopig is vastgesteld door

het MT van DF A

o Aangeboden aan IV D de datum waarop de GEB is aangeboden aan IV D ter

beoordeling oude proces

Het register van uitgevoerde WMK s

Flet register van het Privacy Security team van de uitgevoerde WMK toetsen met daarin

DAPM nummer Flet aan de GEB gerelateerde DAPM nummer indien

beschikbaar

Aanvraagdatum De datum waarop de WMK toets is aangevraagd
WMK uitvoerdatum De datum waarop de WMK toets is uitgevoerd

Doorlooptijd De tijd tussen het aanvragen en uitvoeren van de WMK toets

Datum behandeld in DQR board De datum waarop de WMK toets is behandeld

in de DQR board

Advies DQR board Het advies van de DQR board

O

O

O

O

O

O

P

N

■ I

Besluit DF A Het besluit van DFBJk met betrekking tot het advies van de DQR
board

o

GEB documenten brondocumenten

De eigenlijke GEB documenten met daarin

o De gesignaleerde risico s

o De geadviseerde maatregeien

GEB evaluaties brondocumenten

De GEB evaluaties met daarin

o Het overzicht in hoeverre is voldaan aan de geadviseerde maatregeien
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Privacytoets analyse DF A

Bijiage 2 Detailinformatie gesignaleerde risico s en voorgestelde en of

vastgestelde maatregeien per product

\\Pc belastinQdien5t nl\edf\P9019VFSSW12F\CD DFenA\1003 Privacv\PIAenPRA\StatU5 PIA s DF A

Exoioitatie en Beheer xisx
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Risicoselectieproces en

bijbehorende applicaties
eigenaar

Toelichting op verwerking

applicatie

Voorstel

stilleggen
Ja Nee

Toelichting

Zoja Waarom en welke

problemen zijn geconstateerd
Zo nee waarom niet nodig

Wat zijn de voorgestelde vervoigstappen Indian stilleggen
Wat zijn de Juridische consequenties

Indian stilleggen
Wat zijn de financiele consequenties

Indian voorstel stilleggen
wanneer hervatting

Venwerkingsprocessen en of applicatie waarvoor inmiddels mitigerende maatregelen zijn getroffen
Datafundamenten Fraude

RIsIco Indicatoren FRI

applicatie

Eigenaar DF A

1 Het datafundament verstrekt de

benodigde gegevens aan de

processen

Aanpak BTW carrouselfraude

Afgifte BTW nummer

Nee Erwas geconstateerd dat maatregelen
nodig waren om compliantie rondom

bewaartermijnen te waarborgen Deze

zijn inmiddels geimplementeerd

• De benodigde mitigerende maatregelen
zijn ontwikkeld en per direct

geimplementeerd
• GEBs op verwerkingen die gebruik maken

van het datafundament moeten worden

geupdate ivm het treffen van een nieuwe

beheersmaatregel

• NVT

OB Carrouselfraude

applicatie

Eigenaar MKB

2 Het doel van deze tool is het opsporen

van BTW carrouselfraude missing
traders en het voorkomen van

belastingverlies De uitvoering
betreffen zowel FIOD taken als

belastingdienst taken maar is in eerste

instantie samenwerking tussen beide

partijen Hierbij ondersteunt het project
de uitvoering van Omzetbelasting
AWR en Uitvoeringswet

Belastingdienst

Nee Vorige week is onderzocht of mogelijk
ten onrechte gebruik gemaakt werd van

nationaliteit in deze applicatie Daarom

is kortdurend besloten om de applicatie
stil te leggen Momenteel hebben wij
niet meet deze zorg

• Er is een nieuwe GEB gemaakt
• Mochten nadere mitigerende maatregelen

voortkomen uit de GEB dan worden deze

geimplementeerd
• GEB wordt ter goedkeuring aan de FG

voorgelegd
• Na goedkeuring kan de applicatie worden

hervat

• Kan na korte onderbreking
weer worden hervat

Verwerkingsprocessen en of applicatie die nog niet aan de AVG voldoen

Interne en externe

signalen
tbv het toezichtproces
MKB

Eigenaar MKB

3 Het doel van dit proces is het

registreren en doorzetten van signalen
voor het toezichtproces van de

Belastingdienst

Ja De verwerking van binnenkomende

signalen bleek bij MKB niet AVG

compliantie zijn

• Een voorstel wordt ontwikkeld voor een

AVG compliant noodproces dat dienst

kan doen tot de tijdelijke beveiligde

omgeving is geimplementeerd
• De GEB wordt aan IV D aan de FG ter

goedkeuring voorgelegd
• Na implementatie van de mitigerende

maatregelen kan de verwerking worden

hervat

• Door het stilleggen van de verwerking van

informatieverzoeken wordt tijdelijk niet aan de

wettelijke verplichting voldaan Hierdoor kunnen

ketenpartners zoals UWV LIEC RIEC en Politie

hun taken niet vervullen

• Hier is nog geen zicht op • Nader te bepalen

RIsIcoclassifIcatle

Toeslagen

Eigenaar Toeslagen

4 Het model selecteert op basis van

meerdere indicatoren welke aanvragen

of wijzigingen in Toeslagen handmatig
beoordeeld moeten worden vanwege
kans op on bewuste fouten

Ja Het externe onderzoek heeft

geconstateerd dat een goedaekeurde

GEB ontbreekt De verwerking is

stilgelegd

• Er werdt een nieuwe GEB gemaakt
• Mitigerende maatregelen die voortkomen

uit de GEB worden geimplementeerd
• GEB wordt ter goedkeuring aan de FG

voorgelegd
• Na goedkeuring kan de verwerking
worden hervat

• Toeslagen voorzietgeen gevolgen voor

ketenpartners waaraan wij op wettelijke basis

informatie moeten leveren

• Geschat op circa €1 miljoen per maand stillegging De insohatting is gebaseerd

op de realisatie over hetjaar 2018 cf de fraudemonitor

• Dit betret enerzijds de gevolgen van het stillegge n van het risicoselectiemodel

van risicoposten en onbekende aanvragers huur KOT enKGB en daarnaast het

niet inhoudelijk behandelen van fraude uitworp Noo

capaciteitsredenen is de behandeling van risicoselectie in

stilgelegd
• HOTHOR selectie en behandeling wordt gecontinueerd omdat deze selectie

onafhankelijk is van de aanvrager van de toeslag maar gebaseerd is op de

omvang van de toeslagaanvraag of wijziging
• Behandeling vanuit risicoselectie levert zowel bijstell ingen in het voordeel van

burgers als bijstellingen in het nadeel van burgers
• Aangenomen wordt dat financiele consequenties gevormd

verschuivingen in de tijd de aanpassing van de toeslag ge beurt bij afzien van

risicoselectie pas bij de definitieve vaststelling van detoeslag Bij terugvordering
zal het niet lukken het gehele teruggevorderde bedrag te incasseren

• Er treedt een belangrijk negatief maatschappelijk e ffect op voor burgers omdat

aanzienlijke bedragen achteraf worden teruggevorderd en daarom zorgt voor

opiopende schulden

• Opievering GEB over 4 tot 6

weken inclusief implementatie
van mitigerende maatregelen
en kwaliteitstoets GEB door

IV D

• Vervoigtraject voor

goedkeuring FG wordt ingezet
na hervatting Tijdpad hiervan

is nog niet in te schatten

t vanwege

2020 nagenoeg

worden door

5 Verwerken van

fraudesignalen

Eigenaar Toeslagen

Het verwerken beoordelen en

handelen naar interne en externe

signalen van mogelijk misbruik en

oneigenlijk gebruik van Toeslagen

Ja Het externe onderzoek heeft • Er wordt een nieuwe GEB gemaakt • Toeslagen voorziet geen gevolgen voor

ketenpartners waaraan wij op wettelijke basis

informatie moeten leveren

• Geschat financieel effect is beperkt €1 miljoen per maand

• Het betreft de behandeling van fraudesignalen welke

geteekh^^ienst of worden aangereikt door

belastingdienst

• GEB reeds opgeleverd aan

IV D

• Nu in afwachting van

• Nog geen zicht op eventuele

benodigde bijsteltijd
• Vervoigtraject voor

goedkeuring FG wordt ingezet
na hervatting Tijdpad hiervan

is nog niet in te schatten

geconstateerd dat een goedaekeurde • Mitigerende maatregelen die voortkomen van buitenaf worden

collega s uitdeuit de GEB worden geimplementeerd

3 • GEB word ter goedkeuring aan de FG

voorgelegd

Na goedkeuring kan de verwerking worden

• Aanvullend Toeslagen kent geen

klantsysteem specifiek voor intensief

toezicht dus afgeschermd van de rest van

de organisatie Er wordt gewerkt met

dossieropbouw vanuit een afgezonderde
Q schijf staat ook in GEB Als dit niet

voldoende AVG compliant blijkt en of er

kunnen niet voldoende

beheersmaatregelen worden

germplementeerd heeft het noodproces
geen tot minder toegevoegde waarde

6 Databank auto

applicatie

Eigenaar CAP

DBA brengt heel veel gegevens bij
elkaar met een hoog vertrouwelijk

karaktergezien de fiscale financiele

en of persoonlijke aard van de

gegevens die in de diverse

bronsystemen afzonderlijkzijn
opgeslagen en koppelt deze aan

elkaar om een veiledig klantbeeld te

bewerkstelligen over de

Belastingmiddelen been

Ja In een net afgeronde GEB is

geconstateerd dat de applicatie
verschillende problemen kent op het

gebied van informatiebeveiliging
inclusief data governance control en

beheer doelbinding subsidiariteit

proportionaliteit rechten van

gebruikers
De applicatie is geschorst tot definitief

besluit tot stillegging genomen is

Het effect van het niet hebben van workflow functionaliteit

• CAP circa 250 medewerkers kunnen nietwerken aan B PM MRB BZM

processen en toezicht op verklaringshouders privegebruik auto PGA en

UZGB

• MKB circa 30 medewerkers kunnen de BPM processen nie t uitvoeren

• GO circa 50 medewerkers kunnen geen processen uitvoe ren

• Douane workflow wordt hier niet gebruikt

• De benodigde mitigerende maatregelen
worden in de komende weken tezamen

met afnemers ontwikkeld en doorgevoerd
• De oplossing en per afnemend proces

wordt middels een GEB beoordeeld en na

goedkeuring van deze beoordeling

geimplementeerd
• Daarna kan de applicatie worden hervat

• Vanuit DBA is er geen levering aan externe

ketenpartners en daarmee zijn er ook geen

gevolgen voor processen bij externe

ketenpartners niet kunnen voldoen aan

wettelijke verplichting
• Met betrekking tot gevolgen van stillegging voor

interne processen en de uitwerking daarvan op

burgers en bedrijven geldt dat

• BPM MRB BZM en PGA liggen stil doordat

men bij gebrek aan workflow mgmt

ondersteuning niet meer bij het work kan

Selectie van cases gaatvoor circa 50 70

wel door

• Analyse en rapportage tbv bestuurlijke
veraniwoording en beantwoorden van

kamervragen niet meer of moeilijker mogelijk

• Hervatten

workflowfunctionaliteit

~4 weken

waarna 70 80 van werk

hervat kan worden

• Hervatten klantbeeld en

analysefunctionaliteit
Noodzakeliike functionaliteit

per afnemer varierend van 3

weken tot 4 maanden

waarna 90 van werk hervat

kan worden

Overige gewenste

functionaliteit wordt

meegenomen in normale

ontwikkeltrajecten met

doorlooptijd van 4 maanden tot

2jaar

Dit leidt tot circa 100 000 euro uitgestelde ontvangsten per week gedurende
de periode dat de functionaliteit niet beschikbaar is

Het effect van het niet hebben van klantbeeld en analyse functionaliteit

• Levert beperkte problemen op voor MKB en GO

• MKB en GO baseren zich voor een groot gedeelte al op Inzicht een nieuwe

applicatie
• CAP toezichtsprocessen PGA en UZGB liggen stil

• Douane heeft andere wegen voor analyse die echter veel arbeidsintensiever

zijn

is

Dat heeft de volgende uitwerking voor burgers en

bedrijven

738871 00206



• Naheffingen komen later

• Vertraging in de afhandeling van

bezwaarschriften en in een aantal gevallen
zullen wettelijke termijnen niet gehaald
worden Daar waar dat gerechtelijke

procedures betreft kan dat tot boetes leiden

Verwerkinqsprocessen en of applicaties die nog niet in qebruik genomen waren

7 Innovatie OB Positief op

het omzetdeel

Eigenaar MKB

Het risicomodel “OB positief’ is een

innovatie om posten met een hoog
correctierisico in het omzetdeel naar

voren te brengen Het gaat om

aangiften omzetbelasting waarbij een

positief resultaat is aangegeven

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

NVT NVT

Verwerkinqsprocessen en of applicaties die reeds aan de AVG voldeden

8 Aanpak Team

Veeipiegers
Eigenaar MKB

Het team Veeipiegers in Zwolle een

landelijke
special binnen MKB voert de aanpak
van risicovolle netwerken uit Aan de

Nee Verwerking is na onderzoek AVG

compliant gebleken Stilleggen niet

nodig

NVT NVT

hand

van een combinatie van verschillende

belastinggegevens wordt het netwerk

aangedragen voor de aanpak
Veeipiegers

9 Afgifte OB
identificatienummer

Eigenaar MKB

Het risicomodel “Afgifte BTW

identifioatie nummer is een innovatie

om aanvragen van een BTW

identificatie nummer met een mogelijk
risico op misbruik naar voren te

brengen Het model beoordeelt of er

sprake is van een mogelijk risico en

indien dit het geval is wordt deze

aanvraag ter beeordeling aangeboden
aan een medewerker MKB

Nee Voer dit proces bestaat een decument

waarin toereikende

beheersmaatregeien zijn beschreven

NVT NVT
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Belastingdienst

Naam dienstonderdeel

Belastingdienst Centrale

Administratieve Processen
Aan aanspreekpunten inventarisatie FSV en management Directies

Auteurs

Kernteam inventarisatie

CAP

Datum

7 Juli 2020

memo Werkzaamheden in het kader van de inventarisatie Versienummer

0 5

Inleiding
Naar aanieiding van de FSV probiematiek is het beiang voor het beschermen van

de privacy van de burger en het AVG conform handeien prominenter geworden
Zeker waar het om gevoeiige informatie gaat zoais risicosignalen en

fraudeverdenkingen in het toezichtsproces De Beiastingdienst kent een groot
aantai persoons gegevens van burgers en bedrijven veie processen werkwijzen
en appiicaties Naast de reguiiere grote systemen wordt er gebruik gemaakt van

aiieriei andere ongestructureerde bestanden iijsten extracten etc

FSV achtige vastieggingen die buiten de daarvoor bedoeide processen worden

vastgeiegd mogen niet en moeten worden opgespoord en veiiiggesteid

In dit memo staan de instructies voor de Directies om de voigende doeien te

haien

1 veiligsteiien van bestanden en iokaliseren van appiicaties LOA s die

aan de definitie zie hierna voidoen en

2 stopzetten van het gebruik en aanpassen van de werkzaamheden die met

de bestanden en LOA s zie 1 zijn gemoeid

Definitie is nog onderhanden bij IV D samen met kernteam en KPMG

Bestanden digitate en papieren signaien over beiastingpiichtigen of

toesiagengerechtigden van niet compiiant gedrag opgesiagen in persooniijke
omgevingen bijvoorbeeid maii N C enz samenwerkingsgebieden

bijvoorbeeld community s en samenwerkingsgebieden op Q met informatie over

de betrokkenen en de reiatie tot de Beiastingdienst

LOA s appiicaties waarin informatie over niet compliant gedrag van

beiastingpiichtigen of toeslaggerechtigden ten opzichte van de Beiastingdienst
wordt opgesiagen Hetzij op gestructureerde wijze binnen de daarvoor bestemde

rubrieken hetzij in vrije veiden

Toelichting definitie

Relevant zijn bestanden of LOA s met indicatie s dat een aangifte of aanvraag
van een beiastingpiichtige of toesiaggerechtigde een verhoogd risico bevat voor

niet compiiant gedrag op een manier die niet aan de geidende privacy Wet en

Regeigeving voidoet De bestanden LOA s bevatten persoonsgegevens en mogen

niet buiten de daarvoor bedoeide processen worden bewaard

Bij twijfei of een bestand of LOA aan de definitie voidoet is overieg met

deskundigen op gebied van de privacy Wet en Regeigeving verpiicht

Kern werkzaamheden

VERTROUWELIJK Pagina 1 van 4
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De leden van het management van de Directie zorgen er voor dat alle

medewerkers bestanden veilig laten stellen en LOA s melden die aan de definitie

voldoen Daarnaast zorgen de leden van het management voor het stopzetten en

aanpassen van de werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van deze

bestanden en LOA s

De deskundigen binnen de Directie op het gebied van privacy Wet en Regelgeving
hierna deskundigen helpen het management en de medewerkers bij de

beoordeling van de bestanden en LOA s

Het aanspreekpunt zorgt voor

het veiligstellen en registreren van bestanden

het registreren van de gelokaliseerde LOA s

het laten beantwoorden van vragen of bestanden LOA s aan de definitie

voldoen en

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

worden gevraagd inclusief de rapportage daarover

Medewerkers

De medewerkers van de Directie zoeken naar bestanden die aan de definitie

voldoen in

persoonlijke omgeving C N mail e d

community s waarvan de medewerker gebruiker^ is en

samenwerkingsgebieden met andere medewerkers teams e d Q
Deze bestanden worden aangeboden aan het aanspreekpunt binnen de Directie

om veilig te stellen In overleg met het aanspreekpunt en deskundigen wordt

beoordeeld of werkzaamheden aangepast moeten worden

De medewerkers die gebruiker zijn van een LOA beoordelen of er vastleggingen
zijn die voldoen aan de definitie Deze LOA s worden gemeld bij het

aanspreekpunt Ook hiervoor geldt dat in overleg met de leidinggevende het

aanspreekpunt en deskundigen wordt beoordeeld of werkzaamheden aangepast
moeten worden

Aanspreekpunt
Het aanspreekpunt codrdineert de door het kernteam gevraagde werkzaamheden

van de inventarisatie namens het management van de Directie Samen met de

deskundigen is het aanspreekpunt vraagbaak of bestanden LOA s aan de definitie

voldoen en werkprocessen aangepast moeten worden

De door medewerkers aangedragen bestanden worden vastgelegd in een zelf

aan te maken besloten community^
Van de bestanden in deze community worden door het aanspreekpunt de

volgende gegevens geregistreerd

voignummer
welke datum het bestand is aangedragen
wie aandraagt userid

naam van het bestand

korte beschrijving waaruit blijkt waarom bestand afwijkt van de definitie

naam van het werkproces waarvoor het bestand wordt gebruikt
of een werkproces aangepast moet worden en waarom

Van de door medewerkers aangedragen LOA s wordt vastgelegd
voignummer
welke datum de LOA wordt aangedragen
wie de LOA aandraagt userid

wie de eigenaar van de LOA is

naam van de LOA

korte omschrijving waaruit blijkt waarom de LOA afwijkt van de definitie

naam van het werkproces waarvoor de LOA wordt gebruikt

^
Er is gekozen voor het woord gebruiker i p v eigenaar omdat volledigheid wordt nagestreefd

^
Bestanden worden niet verwijderd maar bewaard om vragen te kunnen beantwoorden
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of een werkproces aangepast moet worden en waarom

Het aanspreekpunt rapporteert elke week maandagmorgen voor 9 uur de

voortgang van de actie zie sjabloon in de bijiage aan het kernteam en het

management van de Directie

Deskundigen
De deskundigen op het gebied van privacy Wet en Regelgeving vervuilen een

adviesrol zodat de medewerkers en het management geholpen worden om vast te

stellen of

een bestand of LOA aan de definitie voidoen en

een werkproces of LOA aangepast moet worden

Management van de Directie

Het management van de Directie zorgt er voor dat de door het aanspreekpunt
gecobrdineerde werkzaamheden tijdig volledig en juist uitgevoerd worden

Ais er werkprocessen aangepast moeten worden omdat het bestand of de LOA

onrechtmatig is zorgt het management voor een alternatieve werkwijze
Binnen de Directie heeft de teamleider de belangrijke taak medewerkers

bestanden en LOA s op te laten sporen en te melden bij het aanspreekpunt

Kernteam projectteam
Het kernteam geeft kaders hoe de inventarisatie door de Directies uitgevoerd
moet worden monitort de uitvoering door de Directies en bewaakt de planning
Het kernteam stemt de kaders af met de Stuurgroep FSV en rapporteert over de

voortgang
Daarnaast faciliteert het kernteam de communicatie die nodig is om de acties uit

te kunnen voeren

Tijdpad

Werkzaamheid Datum afgerond

Veilligstelien bestanden en iokaliseren LOA s 21 9 2020

Aanpassen werkprocessen In requiiere P C cyclus
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Tabel BI

Bl veilig gestelde bestanden gelokaliseerde LOA s

Verwachte datum afronden dd mm jjjj Norm 21 9 2020

Aantal

Aantal werkzame medewerkers Directie A

A BAantal medewerkers die beoordeling heeft uitgevoerd B

Aantal veilig gestelde bestanden persoonlijke omgeving C

Aantal veilig gestelde bestanden Community s D

Aantal veilig gestelde bestanden Samenwerkingsgebieden E

Aantal gelokaliseerde LOA s F

Aantal werkprocessen dat aangepast moet worden op basis van veilig

gestelde bestanden

NB Komt werkproces voor bij bestand en LOA Dan teller bij LOA H

Aantal werkprocessen dat aangepast moet worden op basis van

gelokaliseerde LOA s I

cy
o

738463 00207



Verslag MT Douane

D D 7 JULi 2020

Definitief

Aan MT Douane

CC Plaatsing op CP Douane Nederland waardoor

benaderbaar voor iedereen

Van

Aanwezig

10 2 e

Alwezig

buiten verzoek buiten verzoek

A3 Nader ONDERZOEK

GEBRUIKNATIONALITEI TIN

Op 30 juni heeft het MTD gesproken over sen voorstel voor uitvoering van nader onderzoek naar het

gebruik van nationaliteit in systemen en applicaties bij Douane In bijgaande versie van de notitie Is het

besprokene verwerkt Dit betreft met name de verantwoordelijkheidsverdeling het onderzoek geschiedt

onder verantwoordelijkheid van de directeur Operatles en afbakening het onderzoek betreft niet de

selectle bIj passaglerscontrole de directeur Operatles voert hler afzonderlijk onderzoek naar ult

OR

HANDHAVING SPRAKTIJK

Besluit het MT stemt in met het voorstel voor nader onderzoek naar het gebruik van nationaliteit in de

handhavingspraktijk

buiten verzoek

buiten verzoek
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bulten verzoek

buiten verzoek

OR

OR
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OR

OR

OR

buiten verzoek

buiten verzoek
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buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek
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Belastingdienst

VERTROUWELIJK Directie Midden en

Kleinbedrijf

Contactpersoon

10 2 e

vers ag
Datum

7juli 2020

Versienummer

MT overleg MKB

1

Bijiagen
Geen

MT overleg MKB

Dinsdag 7 juli 2020

Utrecht

Omsclirijving

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig
10 2 e

MedezeggenschapKopie aan

0 1 ACTUALITEITEN

Het MT MKB bespreekt met elk^ar onder andere over Dubliciteit rondom 1043 de

Fraude signaleringsvoorziening buiten verzoek

buiten verzoek
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buiten verzoek
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Ministerie van Financien

m

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

TER BESLI5SING

Aan

DGBD

Wnd DG TSL

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtinaen

10 2 e

www minfin nl

Datum

S]ull 2020

Notitienummer

2020 00001306342020

0000130634notitie Te nemen beheersmaatregelen t a v 9

verwerkingsprocessen en applicaties in beeld na
Auteur

10 2 e ]
Van

Aanleiding
In het kader van het FSV traject zijn n a v het onderzoek naar het bestaan van

met FSV vergelijkbare applicaties en toezichtprocessen bij de Beiastingdienst 9

verwerkingsprocessen en of applicaties in beeld gekomen Van deze 9 bleken 6

niet te voldoen aan de AVG Hiervoor is het proces in gang gezet om deze door

het treffen van mitigerende maatregelen aisnog aan de AVG te laten voidoen In

het kader hiervan moet een besluit genomen worden over de vraag of de

verwerkingen en of applicaties in de tussentijd al dan niet stilgeiegd zouden

moeten worden

I0 2 e

Kopie aan

Bijlagen
1

In deze notitie vraagt de stuurgroep FSV u om 1 een keuze te maken uit twee

scenario s voor een iijn het voorlopig stilieggen of niet stilleggen rondom te

nemen beheersmaatregelen en 2 indien gekozen wordt voor stilleggen een

aanvullend besluit te nemen over de manier waarop we in die situatie met de

opvolging van informatieverzoeken omgaan

Beslispunt

Aan u wordt gevraagd om

1 U wordt gevraagd een keuze te maken over een Iijn t a v de te

nemen beheersmaatregelen voor de 6 verwerkingsprocessen

applicaties die niet voidoen aan de AVG U kunt daarbij kiezen uit

onderstaande 2 scenario s U wordt geadviseerd te kiezen voor

scenario A Voorlopig stilleggen van de 6 verwerkingsprocessen en

applicaties die niet aan de AVG voidoen totdat er aan drie

voorwaarden wordt voldaan

Indien u bij beslispunt [1] kiest voor scenario A wordt u gevraagd een

aanvullend besluit te nemen t a v verwerkingsproces 3 Interne en

externe signalen t b v het toezichtproces MKB

U wordt gevraagd een keuze te maken uit onderstaande 2 scenario s

voor de omgang met informatieverzoeken U wordt geadviseerd te

kiezen voor B Niet stilleggen van de opvolging van deze

informatieverzoeken terwiji gewerkt wordt aan het implementeren
van mitigerende maatregelen die ervoor zorgen dat het

verwerkingsproces waar de informatieverzoeken onderdeel van

uitmaken voldoet aan de eisen van de AVG

2
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Kern

• Er zijn 6 verwerkingsprocessen en of applicaties in beeld die niet aan de AVG

blijken te voldoen en waarvoor besioten moet worden welke

beheersmaatregelen we per direct treffen Dit zijn
1 Datafundamenten Fraude Risico Indicatoren Eigenaar DF A

2 OB Carrouseifraude Eigenaar MKB

3 Interne en externe signalen t b v bet toezichtproces MKB

Eigenaar MKB

4 Risicociassificatie Toeslagen Eigenaar Toesiagen
5 Verwerken van fraudesignalen Eigenaar Toesiagen
6 Databank Auto Eigenaar CAP

• Voor deze 6 verwerkingsprocessen en appiicaties wordt u nu gevraagd fzie

beslispunt II een scenario voor een lijn te kiezen en deze toe te passen op
deze 6 verwerkingsprocessen en appiicaties Voor eventueie gevalien in de

toekomst zal worden gewerkt aan een afwegingskader
• 1 Datafundamenten Fraude Risico Indicatoren heeft inmiddels een

verbeterproces dooriopen Voor dit verwerkingsproces zijn er mitigerende
maatregelen getroffen is een GEB opgesteld deze is positief beoordeeld door

DF A en door IV D en de GEB is aan de FG ter advisering toegestuurd
Vooruitlopend op het in deze notitie voorliggende besluit is dit

verwerkingsproces geschorst
• 2 OB Carrouseifraude heeft inmiddels een verbeterproces dooriopen Twee

risicoregels met nationaliteit zijn verwijderd en het gebruikte DF FRI voldoet

aan de bewaartermijnen Fliermee zijn de belangrijkste bevindingen opgelost
Een memo met de genoemde verbeteringen is inmiddels aan de FG

voorgelegd ter advisering Gezien het eerdere risico is deze applicatie
momenteel geschorst

• Voor de verwerkingsprocessen en of appiicaties 3 4 5 en 6 is het

verbeterproces in gang gezet maar zijn de risico s nog niet volledig
gemitigeerd en is de GEB nog niet aan de FG verstuurd 3 en 6 Databank

Auto zijn vooruitlopend op dit besluit geschorst
• Daarnaast is er bij 3 {Interne en externe signalen t b v het toezichtproces

MKB een raakviak met de opvolging van informatieverzoeken Fliervoor is

inmiddels een nieuwe GEB gemaakt die positief is beoordeeld door MKB en

IV D en die onlangs is voorgelegd aan de FG Indien u kiest bij beslispunt 1

voor het aanbevolen scenario A van voorlopig stilleggen fzie hieronder bil

gevraagd besluit beslispunt II heeft dit tot gevolg dat de Belastingdienst niet

langer informatieverzoeken kan opvolgen wat betekent dat de

Belastingdienst niet kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen jegens
ketenpartners U wordt daarom gevraagd aanvullend een besluit fzie

hieronder beslispunt 2 te nemen over de lijn rondom opvolging van

informatieverzoeken

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELI3K
Pagina 2 van 6

738874 00211



Toelichting bij besluiten

[1] U wordt gevraagd een keuze te maken over een lijn t a v de te

nemen beheersmaatregelen voor de 6 verwerkingsprocessen

applicaties die niet voldoen aan de AVG U kunt daarbij kiezen uit

onderstaande 2 scenario s U wordt geadviseerd te kiezen voor scenario

A

A VoorlopiQ stilieggen van de 6 verwerkingsprocessen en applicaties die niet

aan de AVG voldoen totdat er aan drie voorwaarden wordt voldaan

De dienstonderdelen die eigenaar zijn van de verwerking en of applicatie
mitigerende maatregelen hebben geimplementeerd en een GEB hebben

opgesteld
De opgestelde GEB aan een kwaliteitscheck is onderworpen door het

dienstonderdeel zelf en door IV D

Een verzoek om advies is ingestuurd naar de FG

i

ii

iii

Wanneer deze lijn wordt toegepast op de 6 verwerkingen en of applicaties
resulteert dat in

• Het weer hervatten van de verwerkingen en of applicaties die inmiddels

aan de drie voorwaarden voldoen

1 Datafundamenten Fraude Risico Indicatoren Eigenaar DF A

2 OB Carrouselfraude Eigenaar MKB

• Het stilieggen van

3 Interne en externe signalen t b v het toezichtproces MKB

Eigenaar MKB

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

B Niet stilleagen van de 6 verwerkingsprocessen en applicaties die niet aan de

AVG voldoen aanvullend onderzoek doen naar de consequenties van

eventuele stillegging en in parallel werken aan het implementeren van

mitigerende maatregelen zodat de verwerkingsprocessen op korte termijn wel

voldoen aan de eisen van de AVG

Wanneer deze lijn wordt toegepast op de 6 verwerkingen en of applicaties
resulteert dat in

• Het inmiddels weer hervatten van

1 Datafundamenten Fraude Risico Indicatoren Eigenaar DF A

2 OB Carrouselfraude Eigenaar MKB

• Het niet stilieggen van de overige verwerkingen en of applicaties maar

wel aanvullend onderzoek doen en het proces voor mitigerende
maatregelen in gang zetten voor de overige verwerkingen applicaties

Nadere toelichting op verwerkingsproces appticatie voorgestelde maatregelen

consequenties van al dan let stilieggen en tijdslijnen zijn opgenomen in de

Appendix

Indien u bij beslispunt [1] kiest voor scenario A wordt u gevraagd een

aanvullend besluit te nemen t a v verwerkingsproces 3 Interne en

externe signalen t b v het toezichtproces MKB

[2] U wordt gevraagd een keuze te maken uit onderstaande 2 scenario s

voor de omgang met informatieverzoeken U wordt geadviseerd te kiezen

voor B

A Voorlopig stilieggen van de opvoiging van informatieverzoeken van

ketenpartners totdat het verwerkingsproces waarde informatieverzoeken

onderdeel van uitmaken voldoet aan de eisen van de AVG met de

consequentie dat tot die tijd niet voldaan kan worden aan de wettelijke
verplichting die de Belastingdienst heeft met betrekking tot het voldoen aan
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informatieverzoeken

B Niet stilleggen van de opvolging van deze informatieverzoeken terwiji
gewerkt wordt aan het implementeren van mitigerende maatregelen die

ervoorzorgen dat het verwerkingsproces waar de informatieverzoeken

onderdeel van uitmaken voldoet aan de eisen van de AVG met de

consequentie dat tot die tijd wei beperkte verwerkingen moeten piaatsvinden
met een duideiijke afgebakende doeibinding die iosstaat van de opvoiging
van signaien binnen de eigen toezichtsprocessen van de Beiastingdienst
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Toeiichtino

Erzijn 9 verwerkingsprocessen en applicaties in beeld gekomen

mogelijk volgen er later meet

• KPMG is als externe onderzoeker gevraagd onderzoek te doen naar het

bestaan van met FSV vergelijkbare applicaties en toezichtprocessen bij de

Belastingdienst In het onderzoek van KPMG zijn 8 verwerkingsprocessen
en of applicaties in beeld gekomen waarvan KPMG de beschikbare

gegevensbeschermingseffectbeoordeiingen 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 verwerkingsprocessen en

applicaties opnieuw te beoordelen of deze voldoen aan de AVG en welke

beheersmaatregelen per direct getroffen moeten worden als dit niet het geval
blijkt

• De 8 genoemde verwerkingsprocessen en applicaties zijn in het onderzoek

naar boven gekomen en vormen een selectie van mogelijk met FSV

vergelijkbare verwerkingsprocessen en applicaties Deze selectie is tevens

beinvioed door de vraag of van het verwerkingsproces of applicatie een GEB

beschikbaar was wat niet in alle gevallen het geval is De selectie geeft
daarom geen volledig beeld

• Door de stuurgroep is daarom aan de directies van de Belastingdienst
gevraagd eventuele andere verwerkingsprocessen en of applicaties die een

gelijkenis vertonen met FSV en die mogelijk niet voldoen aan de AVG te

melden Naar aanleiding daarvan is doorde directie CAP de Databank Auto

DBA als verwerkingsproces applicatie aan de lijst toegevoegd
• Als gevolg van de Belastingdienst brede maatregelen die in voorbereiding zijn

om aan de AVG te voldoen zullen mogelijk andere verwerkingsprocessen en

applicaties geidentificeerd worden waarvoor beheersmaatregelen getroffen
moeten worden Een voorbeeld daarvan kunnen andere

risicoclassificatiemodellen zijn omdat het besluit om het

risicoclassificatiemodel van Toeslagen stil te leggen ook de vervolgvraag
oproept of er ook voor andere modellen beheersmaatregelen getroffen
moeten worden

Voor 6 van de 9 moet een keuze gemaakt worden welke

beheersmaatregelen we treffen

Om ervoor te zorgen dat verwerkingen en applicaties die niet aan de AVG

blijken te voldoen alsnog AVG compliant te krijgen moeten verschillende

stappen doorlopen worden Flet uitvoerende dienstonderdeel dat eigenaar is

van de verwerking of applicatie stelt vast welke maatregelen getroffen
moeten worden om deze te laten voldoen aan de AVG Zij stellen een GEB op

en doen hierop een interne kwaliteitstoets De GEB wordt vervolgens aan

IV D voorgelegd en tot slot voor goedkeuring voorgelegd aan de FG

• Na beoordeling van deze 9 gei dentificeerde verwerkingsprocessen en

applicaties is gebleken dat

o 2 reeds aan de AVG voldeden

■ Aanpak Team Veelplegers Eigenaar MKB

■ Afgifte OB identificatienummer Eigenaar MKB

o 1 nog niet in gebruik was genomen omdat dit een innovatie betrof

waarvoor het opstellen van een GEB op dit moment loopt
■ Innovatie OB Positief op het omzetdeel Eigenaar MKB

o 6 nog niet voldoen aan de AVG en waarvoor in deze notitie u wordt

gevraagd een keuze te maken over de lijn voor de te nemen

beheersmaatregelen Deze 6 verwerkingsprocessen applicaties zijn

opgenomen in de Kern

We hebben voor de 6 de consequenties van eventueel stilleggen in kaart

getracht te brengen
• Bij de verkenning van de scenario’s voor de lijn rondom te nemen

beheersmaatregelen is getracht de juridische en financiele consequenties van

het eventueel stilleggen van verwerkingsprocessen en applicaties in kaart te

brengen Voor zover er een beeld is van deze consequenties treft u deze aan

in de Appendix
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o Er is na inventarisatie wel zicht op

■ Of de verwerkingsprocessen en of applicaties al dan niet aan

de AVG voldeden
■ Wat de juridische implicaties zouden zijn van stilleggen
■ Een grove indicatie van benodigde tijdlijnen om na stillegging

de verwerking en of applicatie weer te hervatten
■ Voor een deel van de verwerkingsprocessen en of applicaties

een grove indicatie van de financiele implicaties van stilleging
o Er is nog oeen volledig of specifiek zicht op

■ Precieze financiele implicaties van stilleggen
■ Exacte tijdlijnen tot hervatting van de verwerking of applicatie
■ Mogelijk nadelige gevolgen voor burgers en bedrijven indien

niet wordt overgegaan tot stillegging

Overige opmerkingen
• In de komende tijd moet worden gewerkt aan een verfijnder afwegingskader

om voor deze mogelijk nieuw geidentificeerde verwerkingsprocessen en

applicaties te kunnen bepalen of tijdelijk stilleggen terwiji mitigerende
maatregelen worden gei mplementeerd wel of niet nodig is In dit

afwegingskader moet een weging gemaakt worden tussen naleving van AVG

juridische en financiele consequenties van stillegging en eventuele negatieve

gevolgen van niet stilleggen van de verwerkingsprocessen en of applicaties
Indien u bij beslispunt [2] kiest voor scenario B niet stilleggen zullen de

gebruikers hiervan en indien van toepassing mogelijk ook ketenpartners
daar consequenties van ervaren Dit vraagt naast de Kamerbrief om

zorgvuldige communicatie en dit wordt in gang gezet

Appendix

[separaat bijgevoegd]
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Belastingdienst
m

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Actie en besluitenlijst 2 juli
4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 2 juli
5 Extern onderzoek

a Bespreken laatste concept versie KPMG rapportage incl

wel niet overgenomen commentaren

6 Update beheersmaatregelen risicoselectieprocessen inct

afgestemde uniforme richting voor huidige werkwijze
7 Kamerbrief

a Update stand van zaken

b Bespreken inhoudelijke passages of geschilpunten
8 Geupdatet aanpak Inventarisatie voorheen Veegacties
9 Ter informatie openstaande acties voor fase 2

10 Rondvraag en sluiting

Agenda
De bevindingen van KPMG t a v registratie van

nationaliteit en verdenkingen van

strafrechtelijke gegevens in FSV worden op

wo 8 juli per e mail nagezonden aan de

Stuurgroep

Bijiagen
1 Vierde conceptrapportage KPMG horend bij agendapunt 5

2 Concept Kamerbrief horend bij agendapunt 7 wordt seperaat
verstuurd

3 Memo Werkzaamheden in het kader van inventarisatie horend bij
agendapunt 8
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Belastingdienst
m

1 Opening en

mededelingen
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Belastingdienst
m

2 Vaststelling agenda

738464_ 10212



Belastingdienst
m

3 Actiepunten en

besluitenlijst 2 juli
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Belastingdienst
m

©Actie en besluitenlijst FSV Stuurgroep 2 juli 1 2

Onderwerp Nr ^
Omschrijving Actiehouder Status

27 01 De actiepunten besluitenlijst van 25 juni 2020 is vastgesteld

Extern onderzoek 27 02 Conceptrapport KPMG

KPMG

Stuurgroep

FSV

De samenvatting van het conceptrapport wordt doorgenomen
1 Aandachtspunt blijft de impact van registratie in FSV bij toeslagen Hierover vindt op vrijdag 3

juli vervolgoverleg plaats met de Staatssecretaris

2 Afspraak dat de stuurgroepleden tot maandag 6 juli 8 30 uur de tijd hebben om nog eenmaal

naar KPMG kunnen reageren metfeitelijk commentaar

KPMG Door KPMG meegenomen

in nieuwe versie

Stuurgroep leden Stuurgroepleden hebben

gereageerd

FSV achtigen
1 Er voIgt een notitie aan de staatssecretarissen over de beheersmaatregelen t a v de 9

verwerkingsprocessen en applicaties zie 27 03

Projectbureau

Waarborgen
1 De waarborgen voor het verwerkingenregister worden met betrokken directeuren bilateraal

besproken
2 Voor het in beeld hebben van de juiste getallen en de duiding hiervan is een week nodig

KPMG Overleg heeft

piaatsgevonden

Beheers-

maatregelen

27 03 Er wordt een notitie beheersmaatregelen 9 processen en applicaties aan de Staatssecretarissen

geschreven Dit is inclusief de databank auto een LOA

Besluitvormende notitie

voor DG Belastingdienst
en wnd DG Toeslagen is

voorbereid

Besluitvorming nog niet

afgerond In deze

stuurgroep zal een update
worden gegeven van de

stand van zaken

1 De nummering is ais voigt weeknummer voignummer

5
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Belastingdienst
m

©Actie en besluitenlijst FSV Stuurgroep 2 juli 2 2

Onderwerp Nr ^
Omschrijving Actiehouder Status

Huidige werkijze 27 C De stuurgroep gaat akkoord met scenario 2 niet opvolgen van signalen tot noodproces is

goedgekeurd

Het scenario voor niet

opvolgen van signalen
wordt nog heroverwogen
in het kader van

besluitvorming over

beheersmaatregelen

Opschonings
acties

27 05 1 De veegactie geldt voor alle medewerkers van de Belastingdienst Per onderdeel wordt bekeken CAP

wat er nodig is qua maatwerk Dit loopt via de aanspreekpunten van het eigen

organisatieonderdeel
2 De tekst voor Belastingdienst intern wordt gedeeld met CDC

Is meegenomen in

verdere uitwerking

Met communicatie wordt

gewacht tot afronding
FSV brief

26 04 Om te voorkomen dat er nieuwe lijsten buiten de systemen ontstaan wordt de monitoring
meegenomen in de reguliere P C cyclus

Aankomende stuurgroepen
30 juni politiek bestuurlijke weging van de conclusies

2 juli Reguliere stuurgroep
9 juli Bespreken van de concept TK brief

De brief aan de TK moet helder zijn hoe het inzagerecht werkt irt toeslagen zowel het systeem in Toeslagen IV D en

als uit het systeem Daarbij gaat het om het effect van FSV voor besluitvorming rondom toeslagen Schrijversteam
En helder moet zijn dat de lijst met FSV achtigen niet uitputtend is wel binnen de scope van het

KPMG onderzoek

Wordt meegenomen in

verdere uitwerking

Stuurgroepen zijn

gepland en bij elkaar

gekomen

26 08Stuurgroepen

Tweede Kamer

brief

26 00 Dit is meegenomen in de

brief

24 10 De bouwstenen voor de Kamerbrief kunnen worden verzonden naar stuurqroepFSV@minfin nl

Drinaend verzoek om tiidia aan te geven als de deadline van aanleverina niet aehaald wordt

Verantwoordelijke
directeuren

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

opdrachtgever

UHB ism betrokken

primair proces directies

20 08

19 06

Een besluitvormende notitie tbv het DTBD wordt voorbereid voor een alternatief voor het gebruik
van de term fraude signalen voor dienstverlening en toezicht

Loopt mee in plan van

aanpak fraude aanpak

Visie fraude

aanpak

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignummer
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Belastingdienst
m

4 Geboekte voortgang na

stuurgroep van 2 juli
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Belastingdienst
m

©Ter infornnatie | Geboekte voortgang 2 7 juli

Onderwerp Beschrijving Agendapunt
Zie agendapunt 5txtern onaeizc Op 3 juli heeft een aanvullend overleg plaatsgevonden over het gebruik van FSV bij toeslagen de gevolgen van

registratie en de relatie met 0 GS Het is wenselijk om ook bottom up onderzoek te doen aan de hand van

casussen om ook op individueel niveau vast te kunnen stellen wat de relatie tussen FSV en Toeslagen is Dit zal in

fase 2 plaatsvinden
KPMG heeft nader onderzoek gedaan naar registratie van nationaliteit en strafrechtelijke gegevens in FSV om zo

false positives uit te sluiten De bevindingen worden aan de Stuurgroep na gezonden op donderdag 9 juli
Alle directies hebben nog eenmaal een laatste ronde feitelijk commentaar aangeleverd op 6 juli
KPMG heeft de vierde conceptrapportage op 7 juli opgeleverd

Op vrijdag 3 juli is de tweede conceptversie van de Kamerbrief met de Stuurgroep gedeeld Directies hebben hier

maandag 6 juli commentaar op kunnen leveren

Op maandag 6 en dinsdag 7 juli zijn openstaande passages aangeleverd Dinsdag einde dag is een nieuwe versie

van de Kamerbrief gecirculeerd
Op woensdag 8 juli vindt een overleg plaats over de Kamerbrief FSV met de staatssecretarissen F B en T D

Op vrijdag 3 juli is een notitie besproken met DG Belastingdienst over de te nemen beheersmaatregelen t a v de

9 verwerkingsprocessen en applicaties die in beeld zijn N a v dit overleg zijn nadere vragen uitgezet bij de

directies over wanneer processen applicaties weer gereed zouden zijn voor gebruik de consequenties voor

Ketenpartners en financiele en juridische gevolgen
Op woensdag 8 juli is een nieuwe besluitvormende notitie voorgelegd aan de DG Belastingdienst waarin deze

elementen zijn meegenomen
Een update voIgt bij agendapunt 6

Op maandag 6 juli heeft overleg plaatsgevonden tussen directie Communicatie CDC en het Projectbureau
Daaruit volgen een aantal acties op de korte termijn waar opvolging aan is gegeven i voor komende vrijdag
wordt een intranet bericht voorbereid ii in het weekbericht van de DG van komende week wordt hier aandacht

aan besteed

Daarnaast wordt voor de lange termijn communicatie voorbereid rondom de Belastingdienst brede maatregelen
zoals de veegacties

Op 6 juli heeft een stuurgroep Veegacties plaatsgevonden Daarin is een uitwerking besproken van de

kenmerken van de bestanden en de aanpak Deze aanpak is geagendeerd in deze Stuurgroep

Tweede Kamer brief Zie agendapunt 7

Beheersmaatregeien

verwerkings-
processen en

appiicaties

Zie agendapunt 6

Communicatie intern

Beiastingdienst

Geen apart

agendapunt

Inventarisatie

Veegacties
Agendapunt 8

8
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5 Extern onderzoek

is aIs bijiage 1 meegestuurd
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Indiener Projectbureau
Afgestemd met KPMG

Belastingdienst
m

© Procesvoorstel | Drie onderwerpen ter bespreking

© Update door KPMG over laatste aanpassingen in concept rapportage n a v

bespreking in Stuurgroep d d 2 juli en reacties van de verschillende directies

KPMG heeft n a v de bespreking in de Stuurgroep d d 2 juli en de reacties van de verschillende directies die

op 6 juli zijn gedeeld aanpassingen doorgevoerd in de vierde conceptrapportage {Een overzicht van de

gemaakte aanpassingen en welk commentaar van de directies niet is verwerkt is opgenomen op slide 12 16

10 min

1 1 Korte toeiichting KPMG Toelichting op de laatste aanpassingen
1 2 Vraag aan Stuurgroep Zijn er vragen aan KPMG in reactie op de aanpassingen die zijn gemaakt

© Bevindingen t a v registratie nationaliteit en verdenkingen van strafrechtelijke
gegevens
KPMG heeft nader onderzoek gedaan naar registratie van nationaliteit en strafrechtelijke gegevens in FSV om

zo false positives uit te sluiten De bevindingen worden aan de Stuurgroep na gezonden op woensdag 8 juli

5 min

2 1 Korte toelichting KPMG Toelichting op de laatste bevindingen
2 2 Vraag aan Stuurgroep Zijn er vragen aan KPMG in reactie op de bevindingen

© Afronding extern onderzoek door KPMG Zijn er nog openstaande punten 5 min

3 1 Vraag aan Stuurgroep Zijn er nog grote punten van feitelijke aard in de KPMG rapportage die

vaststelling van het rapport in de weg staan
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Belastingdienst Indiener KPMG
m

©Ter infornnatie Samenvatting 4® conceptrapport
Overige risicoselectieprocessen Waarborgen en toekomstig gebruikFSV

Onderzoek de precieze werking en gebruik van FSV

door de diverse dienstonderdelen van de Belasting
dienst Het effect van de precieze werkwijze met FSV

voor burgers en bedrijven is hiervan een onderdeel

Onderzoek het bestaan van met FSV vergelijkbare
applicaties en toezichtsprocessen bij de Beiasting
dienst

Onderzoek onder welke condities FSV en eventueel

vergelijkbare systemen weer kunnen worden ingezet
welke acties er nodig zijn voor deze systemen en de

bredere fraudebestrijding bij de Belastingdienst en hoe

eventuele alternatieven eruit kunnen zien

De vastlegging binnen de Belastingdienst van processen

systeem en gegevenslandschap rondom toezichts-

processen was onvoldoende om een eenduidige lijst met

risicoselectieprocessen voor ons onderzoeksdoel te

kunnen samenstellen

Aan de hand van ons selectiekader is een beperkt aantal

risicoselectieprocessen geidentificeerd die geclassificeerd
zijn als FSV achtig risicoselectieproces Wij hebben

geen toepassingen gevonden die vergelijkbaar zijn met

FSV noch processen die in het geheel een sterke

gelijkenis vertonen Selectiebias kan ontstaan door

onvQlledige karakter van kwaliteitsmetingen en

structurele toetsing op selectiebias als onderdeel van de

periodieke herijking van risicomodellen vnl T

Tevens ontbreekt bij Toeslagen structureel proces voor

kwaliteitsmeting achteraf en zijn soms bij groepen

tegelijk waarschuwingen in klantbeeld of FSV

opgenomen

In lijn met bevindingen inzake FSV

Gebruik vrije tekstvelden voor subjectieve risico

signalen te riskant

DF A heeft verdere borging van risicomodellen en

schoning van kopieen downloads e d in gang gezet

Vereiste inhaaislag t a v diverse ontbrekende GEB s en

hieruit voortvioeiende beheersingsmaatregelen te laat in

gang gezet voor volledige naleving van AVG en

Archiefwet

De in FSV geregistreerde risicosignalen zijn geraad

pleegd bij de behandeling en toezicht van subjecten
MKB P T Bij opvolging van FSV risicosignalen vond

eerst een rechtmatigheidstoets plaats alvorens er

opzet grove schuld kon worden geindiceerd Hiervan is

in de praktijk afgeweken T

Indian in FSV een fraude indicator was aangegeven
konden betrokken burgers directe finandele

conseguenties ervaren vanwege het niet toegekend

krijgen van een terugbetalingsregeling Tj

[Placeholder bevindingen aanvullende guery op vrije
tekstveld FSV]

Signalen in FSV resulteerden niet automatisch in een

selectie van individuen of groepen voor verscherpt
toezicht MKB P T

Er werd niet altijd voldaan aan 6 v d 7 kernprincipes van

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

gehandeld dit geldt evenzo voor het voldoen aan de

Archiefwet en BIO BIR

FSV gebruik verschilde per directie derhalve kon niet

worden volstaan met GEB op applicatieniveau
Gedefinieerde toezichtsprocessen o b v risicosignalen
warden niet eenduidig gevolgd ook ontbraken veelal

terugkoppelmechanismen t a v afgedane signalen
[processen op papier vs werkelijkheid discrepantie
opzet bestaan werking

Aanwezige waarborgen

Sterke afhankeiijkheid van professionele oordeels

vorming weinig structurele waarborgen

Waarborgen AVG BIO naieving en verwerkingsregister
zijn ontoereikend

Accurate toewijzing van autorisaties can do en logging
van gebruik did do ontbraken waardoor mutatie en

exportrechten zijn mogelijk onrechtmatig gebruikt

Nog te nemen korte termijnacties

Systematische analyse op subjectieve risicosignalen en

selectie o a met tooling in aanvulling op reeds

onderhanden veegactie

Allereerst AVG en BlO proof maken van applicaties

Condities toekomstig gebruik

Uitwerking fraudeaanpak in governance uniforme

toetsbare processen en Privacy Security by Design

Analyseren risicomodellen en overige selectiesystemen
processen ter validatie van geschiktheid voor

middel werkstroom en voor identificatie en verwijdering
van eventueel aanwezige selectiebias

BD brede applicatie s inrichten met gedegen
waarborgen waaronder inregelen stringente IT

beheersmaatregelen o a autorisaties gegevens

controles logging archivering schoning e d

Toevoegen procesmonitoring in risicoselectieprocessen

11
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Bdastingdienst Indiener KPMG
m

^Ter informatie | Niet deels opgevoigde punten 2e conceptrapportage
Hoofdstuk

No Pagina paragraaf Groot punt van feitelijke aard

3 8 4 5

Toelichting waarom dit punt aangepast
moot worden in het rapport

Status

Directie opvolging Reden niet verwerken

Deals verwerkt De landsadvocaat heeft een nadere analyse van de FSV

Inzageverzoeken uitgevoerd de relevante condusies zijn In

de aangepaste GEB en vrlj beknopt In ons rapport

opgenomen

In paragraaf 3 8 4 5 wordt opgemerkt over de

verplichtingen van de AVG en In hoeverre die zijn
nageleefd ten aanzien van FSV

Betrokkenen konden nlet te weten komen dat ze In FSV

waren geregistreerd Zelfs bij specifleke Inzageverzoeken
van betrokkenen ward dIt gegeven namelljk nlet gedeeld
Momenteel is er een aparte werkstroom gaande om het

vraagstuk van welke gegevens gedeeld moeten worden bij
een Inzageverzoek naderte onderzoeken

Uit het conceptrapport blijkt nlet In hoeverre bij deze

paragraaf 3 8 4 5 rekening Is gehouden met onder meer

onze geheimhoudings verplichtingen ex art 67 AWR resp
2 5 Awb en uitzonderingen vanwege controlestrategie

Kan KPMG worden verzocht om hier expllclet op In te gaan
In het rapport Hebben belanghebbenden wel altijd recht

op inzage

1 FJZ

Deels verwerkt In hoofdstuk 1 wordt beschreven op basis van welke

werkzaamheden wlj onze bevindingen hebben gedaan Wlj
zijn van mening dat het de leesbaarheid van de rapportage
ten goede komt om in de rest van de rapportage niet

telkens te verwljzen naar de werkzaamheden die zijn
verricht Ingaand op een aantai specifieke punten

• De constateringen ten aanzien van transparantie
hebben wlj gedaan op basis van de door ons

gehouden interviews en documentanalyse
Transparantie hebben wlj vanuit onze

werkzaamheden ten aan zien van de AVG belicht

• Het was niet in scope om een vergelijkijking te

maken met andere overheidsinstellingen
• Onze bevinding en ten aanzien van de GEB s hebben

wlj gebaseerd op de documentanalyse
■ Aanpassing ten aanzien van FIOD is aangebracht

Algemene opmerking
Samenvatting g v^onjen o i door het rapport been diverse condusies

getrokken We missen op diverse punten de onderbouwing
op basis waarvan KPMG tot deze condusies komt

Voorbeelden vanuit de managementsamenvatting
• onvoldoende transparent geweest over Op basis

waarvan is geconstateerd dat er onvoldoende

transparantie is geweest Is dit de mening van

KPMG

• De grondslag niet altijd toereikend onderbouwd Op
basis waarvan wordt dit gesteld Was dit een

geTnterviewde die dit niet toereikend deed Waar is
deze vraag gesteld

Duidelijkheid om enige misverstanden en

onjuiste condusies te voorkomen

20 iv e v Man IV D

• Op basis waarvan wordt nu geconstateerd dat het

register niet aan de AVG vereisten voldoet Aan

welke eisen wordt er dan niet voldaan Is dit een

mening van KPMG En is er bijvoorbeeld vergeleken
met andere overheidsorganisaties die ook gebruik

de tool van EZK met voorgeschrevenmaken van

velden en structuur

• Achterstand GEB s op basis waarvan is er

geconstateerd dat er een achterstand is Is er

rekening mee gehouden met de richtlijn van de AP

die gaat over GEB s over bestaande verwerkingen
• Raadplegen door FIOD er is geen onderbouwing en

nuancering aangetroffen Was dat een medewerker

Wat deden ze ermee Was dit stelseimatig

12
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Bdastingdienst Indiener KPMG
m

^Ter informatie | Niet deels opgevoigde punten 3e conceptrapportage
Hoofdstuk

No Pagina paragraaf Groot punt van feitelijke aard
Toelichting waarom dit punt aangepast
moot worden in het rapport

Status

Directie opvolging Reden niet verwerken

IV D Deals verwerkt In hoofdstuk 1 wordt beschreven op basis van welke

werkzaamheden wij onze bevindingen hebben gedaan Wij
zijn van mening dat het de leesbaarheid van de rapportage
ten goede komt om in de rest van de rapportage niet

telkens te verwijzen naar de werkzaamheden die ziJn
verricht

Algemene opmerking De opdracht heeft met een reden bepaalde
scope gekregen Tijd en kwaliteit zijn o i van

groot belang Door steeds meer erbij te

betrekken wordt de druk steeds verder

verhoogd om review en kwaliteit

21 iv e v

We hebben geconstateerd dat o i het rapport steeds

verder lijkt te gaan buiten de gegeven opdracht en

breder Daarbij begint het naar onze mening steeds

meet op een audit te lijken Dit nog los van of de

bevindingen wel of niet kloppen
Ingaand op een aantal specifieke punten

• Het al dan niet voldoen aan de eisen van de AVG valt

onder onderzoeksvraag 1 3 en 1 5 validatie aan

eisen AVG BIO en Archiefwet van de offerteaanvraag
• Constateringen over schonen en archiveren vallen

onder onderzoeksvraag 1 3 en 1 5 validatie aan

eisen AVG BIO en Archiefwet van de offerteaanvraag
• Effecten op burgers en bedrijven valt onder

onderzoeksvraag 1 2 beschrijving effect FSV van de

offerteaanvraag
■ Bi] de FSV achtigen hebben wij gewerkt vanuit de

processen risicoselectie ^ risicomodellen ^

waarborgen tegen subjectieve criteria waarop
toezicht plaatsvindt Dan kom je dus o a uit bij
ontbrekende waarborgen bij risicomodellen

• De huidige governance en toezichtsprocesesn zijn
behandeld in het kader van onderzoeksvraag 3 van

de offerteaanvraag
• Onze bevinding en ten aanzien van de GEB s hebben

wij gebaseerd op de documentenanalyse en analyse
van kritieke processen en gegevensverwerkingen

• be werkzaamheden ten aanzien van de GEB FSV
worden op 7 juli separaat opgeleverd

■ In de rapportage wordt beschreven dat wij geen

primaire of toezichtsprocessen gevonden die in

dezelfde mate risicosignalen verwerken noch

applicaties die een sterke gelijkenis met FSV

vertonen Derhalve is geen lijst met FSV achtigen
opgenomen

• In hoofdstuk 5 wordt beschreven aan welke

waarborgen een goed toezichtsproces moet voldoen

eveneens wordt geschetst aan welke voorwaarden

een toekomstige applicatie zou moeten voldoen

Zoals eerder in het rapport beschreven voldoet FSV in

de huidige vorm niet

Voorbeelden uit de managementsamenvatting
• Het register voldoet niet aan de eisen van de AVG

Op basis waarvan plaatst KPMG dit onder de

opdracht
• Constatering over schonen en archiveren op basis

waarvan plaatst KPMG dit onder de opdracht
• Effect op behandeling burgers en bedrijven er lijkt

een beoordeiing gedaan te zijn t a v de

risicomodellen op aanwezigheid van kwaliteitsmeting
en training van representatieve data Op basis

waarvan is dit door KPMG onder de opdracht
geschaard

• Toezicht condities toekomstig gebruik de

aanbeveling i r t datagovernance en bijbehorende
toezichtsprocessen Zijn de huidige governance en

toezichtsprocessen dan beoordeeld en op basis
waarvan schaart KPMG dit onder de opdracht

• Achterstand GEB s op basis waarvan schaart KPMG

dit als onderdeei van de opdracht

22 iv e v Algemene opmerking
We missen voor zover we hebben kunnen constateren

bepaalde in de opdracht gevraagde resultaten

Zoals
• De gevalideerde GEB FSV

• Een lijst met FSV achtigen FSV als registratietool
Het rapport lijkt vooral gericht te zijn op
risicose ectie toezichtsprocessen

• Wat is er nodig is om FSV weer verantwoord in de

lucht te brengen
• Wij constateren dat het ontbreekt aan de waarborgen

waar een goed toezichtsproces aan moet voldoen

Belang lijkt ons evident IV D peels verwerkt

Hoe kijkt KPMG hier tegen aan
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738464 00212



Bdastingdienst Indiener KPMG
m

^Ter informatie | Niet deels opgevoigde punten 3e conceptrapportage
Hoofdstuk

No Pagina paragraaf Groot punt van feitelijke aard

Toelichting
benodigde
korte

termijnacties

Toelichting waarom dit punt aangepast
moot worden in het rapport

Status

Directie opvolging Reden niet verwerken

Deals verwerkt Klopt dat het samenstel van maatregelen van belang is

maar er zijn b v wel eisen gesteld aan logging van

mutatiesen raadplegingen van bijzondere persoons

gegevens Het is opsomming van drie dingen schoning
autorisaties logging die gecombineerd genoemd zijn met

wettelijke eigen vereisten dus die vereisten gelden ook

weer niet voor alles

Er wordt gesteld dat logging en monitoring een wettelijke
of eigen vereiste is Dit is onjuist Het kan gehanteerd
worden als compenserende maatregel of als maatregel
voor specifieke dreingen Soms zouden daar ook andere

typen maatregelen voorgenomen moeten worden

Er wordt gesteld dat logging verplicht is Dit is IV D

onjuist Dit punt is vaker in eerdere reviews

teruggekomen Graag een onderbouwing van

KPMG waarom deze maatregel nodig is in

termen van specifieke dreigingen of als

compenserende maatregel op een goede LTB

i r t een onacceptabel restrisico

25 IX

14
738464 00212



Bdastingdienst Indiener KPMG
m

^Ter informatie | Niet deels opgevoigde punten 3e conceptrapportage
Hoofdstuk

No Pagina parag raaf Groot punt van feitelijke aard
Toelichting waarom dit punt aangepast
moot worden in het rapport

Een duidelijke uiteanzetting en analyse van de aard van de Onn onjuiste onvolledige beelden te

functionaliteit van FSV wordt nog steeds gemist Hierdoor voorkomen

is de stap naar FSV achtigen en de relatie naar het

orderzoek naar risicoselectieprocessen o i onduidelijk De

vraag blijft hoe er vervolgens een andere focus is komen te

liggen Is dit expliciet met de opdrachtgever afgesproken
Of is dit implidet voortbouwen op een bepaaide richting

Status

Directie opvolging Reden niet verwerken

IV D Nietverwerkt We hebben ervoor gekozen om FSV als registratietool te

duiden in par 3 1 Wij zijn van mening dat daarmee de

duiding voldoende duidelijk is

15

Op pagina 38 wordt pas FSV omschreven als een tool

voor administratievoering van risicosignalen Ditzou naar

OPS idee eerder en onvoldoende duidelijk gepositioneerd
moeten zijn in het begin van het rapport en de opdracht

Op basis waarvan is overgegaan naar risicoselectie

applicaties

label klopt o i nog steeds niet alleen een deel lijkt te zijn Geeft o i een te theoretisch beeld en daarbij IV D

aangepast Dit is al twee keer aangegeven Is en blijft
naar ons idee een te theoretisch beeld geven En kan o i

het beeld kan oproepen dat dit ook zo gebeurt of in ieder

geval de kans groot is

Het feit dat er een open veld is wil niet zeggen dat deze

ook onrechtmatig gebruikt is en de mate van inbreuk We

sluiten het natuurlijk ook niet uit maar dan zou je als dit

doortrekt van alles ter discussie kunnen stellen mail

Word Excel etc

O i wordt hier het beoogde effect beschreven van het

proces Blijft in het midden wat KPMG hiermee wil zeggen voorkomen

Naar ons idee geeft het een per definitie negatieve
lading We missen hier de duiding wat er bedoeld wordt

Kan dit nader geduid worden

Meerdere comments gereiateerd aan de eerdere

bevindingen in onze rapportage naar aanleiding van de

gegevensgerichte werkzaamheden query s op het vrije periods tot 6 juli aanvullende werkzaamheden

gaat doen om deze passage aan te

vullen naderte kunnen onderbouwen Wij
willen in staat gesteld worden om de

uiteindelijke passage nog te factchecken zowel

in tijd als in gegevensdie benodigdzijn om te

factchecken

1
Deels verwerkt Gezien de beperkte logging van FSV kunnen we enkel

uitgaan van de mogelijke risico s en niet van de feitelijk
effecten Wij hebben eerder bewoordingen aangepast bv

risico in plaats van effect

32

niet op alle punten een juiste interpretatie van

de AVG

Niet verwerkt Gezien de beperkte logging van FSV kunnen we enkel

uitgaan van de mogelijke risico s en niet van de feitelijk
effecten Wij hebben eerder bewoordingen aangepast bv

risico in plaats van effect

Duidelijkheid om onjuiste beelden te32 3 2 2 IV D

Niet verwerkt Dit punt wordt ondervangen met de afstemming die op 8

juli aanstaande zal plaatsvinden Daarna zal dit punt alsnog
worden opgevoigd

Wij hebben deze aantallen niet kunnen

checken We hebben vernomen dat KPMG in de

tekstveld in FSV
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Bdastingdienst Indiener KPMG
m

^Ter informatie | Niet deels opgevoigde punten 3e conceptrapportage
Hoofdstuk

No Pagina paragraaf Groot punt van feitelijke aard
Toelichting waarom dit punt aangepast
moot worden in het rapport

Status

Directie opvolging Reden niet verwerken

IV D Nietverwerkt Onduidelijk waamiee wordt gedoeld op dit Aangezien
3 3 1 toeziet op de van toepassing zijnde wet en

regeigeving geldt in aigemene zin dat deze paragraaf niet

alleen Toeslagen betreft

IV D Niet verwerkt In de GEB van nov 2019 staat dit expiidet opgenomen
derhaive geen aanpassing gemaakt in tekst

Onze aanname is dat dit aiieen Toeslagen betreft klopt dit Voorkomen van onduidelijkheid38 3 3 1

42 3 3 5 3 Doordater niet op basis van een uniekgegeven zoals

user id wordt geregistreerd maar op naam is vervuiiing
ontstaan

”

Voorkomen van onjuistheden

Deze laatste zin o i onjuist gebruikers worden wel degeiijk
o b v user id geregistreerd Op basis waarvan komt KPMG

tot deze condusie

Wat wordt er gemist in de huidige inrichting Er wordt

geen blijkgegeven dat daar naar gekeken is Daardoor

is het o i losse advies niet zondermeer over te nemen

Het advies bevat hier twee opties die mogelijk een andere Advies is feitelijk maar onvoldoende

scope hebben dan wel onduidelijk zijn Bij het eerste

gedachtestreepje is sprake van een GEB op proces en bij
het tweede van in sterk onderling gerelateerde GEB s per

component of iaag proces applicatie
risicomodel datafundament Dit lijkteen complexe
opiossing die weer niet goed aansluit bij het het

verwerkingenregister zeker als het gaat om GEB s op

applicatie of risicomodel

Nietverwerkt In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de conditiestoekomstig
gebruik De gebreken in de huidige inrichting zijn reeds

eerder in de rapportage aan bod gekomen

Niet verwerkt Advies is ais twee opties weergegeven waarbij een

voorkeur voor een van de twee wordt uitgesproken
Daarmee wordt o i richting gegeven

83 5 5 3 Verduidelijking IV D

83 5 5 3 CAP

richtinggevend
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6 Beheersmaatregelen
risicoselectieprocessen

17
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Belastingdienst Indiener Projectbureau
m

©Mondelinge toelichting | Stand van zaken

beheersmaatregelen
Paragraaf Verwerkingsproces of applicatie Eigenaar Stand van zaken

© 4 3 1 1 10 2 eOB Carrouselfraude MKB

© 4 3 1 2 Aanpak Team Veelplegers MKB

Interne en externe signalen t b v

het toezichtproces MKB© 4 3 1 3 MKB

10 2 e

Innovatie OB Positief op het

omzetdeel© 4 3 1 4

© 4 3 1 5

Op woensdag 8 juli is een

besluftvormende notitie aan de Cpiv DG

Belastingdienst en wnd DG Toeslagen

voorgelegd

MKB

Afgifte OB identificatienummer MKB

In de stuurgroep zal een update worden

gegeven van de stand van zaken van

besluitvorming

Datafundamenten Fraude Risico

Indicatoren FRI© 4 3 1 6 DF A Hans Timmermans

© 4 3 1 7 Risicoclassificatie Toeslagen Toeslagen 10 2 e

e Verwerken van fraudesignalen Toeslagen Agaath Cleyndert

e Databank Auto 10 2 e

Overige vewerkingsprocessen en applicaties in beeld
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Belastingdienst
m

7 Kamerbrief

conceptversie van de Kamerbrief wordt seperaat

verstuurd
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