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Datum 14 september 2020 
Betreft Besluit Wob-verzoek Etnisch profileren Belastingdienst 

Toeslagen 
  
 

 

 

Geachte  
 
U heeft in uw brief van 20 maart 2020 verzocht om documenten ten aanzien van 
etnisch profileren door de Belastingdienst Toeslagen vanaf 1 januari 2012 tot de 
datum van uw verzoek.  
 
Het is mij helaas niet gelukt om tijdig op uw verzoek te beslissen en hiervoor bied 
ik u mijn excuses aan. Op 10 augustus 2020 heeft u mij gevraagd om u te laten 
weten wanneer ik verwachtte op uw verzoek te beslissen. Op 13 augustus jl. heb 
ik daarop per mail aangegeven dat ik verwacht voor 15 september a.s. het besluit 
aan u toe te sturen.   
 
Besluit 
Ik besluit de aangetroffen documenten gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 
 
Inhoud van uw verzoek 
Uw verzoek luidt als volgt:    
 
“In het bijzonder maar niet uitsluitend betreft dit verzoek (nummering 
toegevoegd): 

1. Stukken van de functionaris privacy of andere functionarissen die met het 
toezicht op privacy zijn of waren belast vanaf januari 2013 tot heden; 

2. Stukken die betrekking hebben op de aanschaf van ICT-oplossingen om 
risico’s van etnisch profileren tegen te gaan; 

3. Stukken die betrekking hebben op maatregelen van het management 
en/of bestuur om risico’s van etnisch profileren tegen te gaan; 

4. Stukken met betrekking tot de risico’s op etnisch profileren die het gevolg 
zijn van de koppeling van de Belastingdienst met de Basisregistratie 
Personen (BRP); 

5. Stukken die betrekking op de risico’s van etnisch profileren in de 
aanvraag en toekenning van kinderopvangtoeslag; 

6. Stukken met betrekking tot etnisch profileren in CAF-zaken, waaronder in 
ieder geval de zaken zoals genoemd in het ADR-rapport 
'Toeslaggerelateerde CAF-zaken’ (pagina 18).  
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In verband met de ruime omschrijving van uw verzoek en een aantal 
onduidelijkheden, is met u o.a. op 6 april 2020 over uw verzoek gesproken. 
Verder is besproken dat u met etnisch profileren doelt op het gebruik van de 
tweede nationaliteit. Het gaat u vooral om de beleidsstukken met betrekking tot 
het gebruik van de tweede nationaliteit door Toeslagen. Naar aanleiding van uw 
toelichting met betrekking tot de ICT-oplossingen is mijnerzijds aangegeven dat 
er enkele stukken zijn aangetroffen waar onder meer de technische component 
van dit risico aan de orde komt. 
 
U heeft uw Wob-verzoek voor de punten 1 en 2 nader gespecificeerd met een  
e-mail van 14 april jl. Ik citeer uit uw e-mail het volgende:  
 
”- Ten aanzien van de functionarissen die zich bezighouden met privacy beperk ik 
me tot kwesties rond het onderscheid maken op basis van nationaliteit die 
relevant zijn voor de afdeling Toeslagen. 
- Ten aanzien van de ICT-oplossingen gaat het om stukken over (gerealiseerde en 
niet-gerealiseerde) ICT-oplossingen die relevant zijn voor Toeslagen, daaronder in 
ieder geval maar niet uitsluitend begrepen de (eventuele) koppeling met het 
BRP.“ 
 
Voor de onderdelen 2 tot en met 6 van het Wob-verzoek geldt dat het niet om 
casusgerichte informatie gaat. Voor de onderdelen 1 en 7 van het Wob-verzoek 
gaat het mogelijk uit de aard van de vraag wel om casusgerichte info. Met u is 
besproken dat er alleen binnen Toeslagen naar documenten is gezocht. 
 
Ten aanzien van onderdeel 6 merk ik het nog het volgende op. U heeft 
aangegeven dat het concept ADR-rapport materieel afwijkt van de definitieve 
versie. In het concept ADR-rapport is sprake van zes dossiers met selecties op 6 
CAF-dossiers, terwijl in het definitieve ADR rapport sprake is van 1 dossier met 
een selectie op nationaliteit. Ik kan u hierbij berichten dat in de 5 CAF-dossiers 
geen sprake was van selectie op nationaliteit, maar is geselecteerd uitgaande van 
een gebruikt IP-adres. 
 
Inventarisatie documenten  
Op basis van uw verzoek zijn 42 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn 
opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. De documenten zijn op 
datum gesorteerd en niet per onderdeel van uw verzoek, omdat er vaak een 
samenloop is en dan met name voor wat betreft de onderdelen 2 tot en met 5. 
 
Daarnaast is er ten aanzien van onderdeel 1 een klacht van een gemachtigde 
aangetroffen (documenten onder nr. 14 op de inventarislijst). Ook allerlei 
correspondentie met de Autoriteit Persoonsgegevens vallen enerzijds onder dit 
onderdeel en anderzijds onder de overige onderdelen. Voor onderdeel 6 wijs ik u 
met name op document nummer 40. 
 
Buiten reikwijdte verzoek  
Een aantal documenten bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan 
de hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Deze passages vallen 
inhoudelijk niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de 
passages onleesbaar gemaakt onder vermelding van ‘buiten verzoek’. Dit is 
eveneens in de inventarislijst aangegeven. 
 
Derde-belanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een 
rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven 
over de openbaarmaking hiervan. Zij hebben met de wijze van openbaarmaking 
ingestemd. 
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Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A.  
 
Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan 
besluiten om op grond van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 
en 11 van de Wob (zie bijlage A) of op grond van eventuele bijzondere 
openbaarmakingsregimes documenten niet openbaar te maken. 
 
Motivering 
Het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen (artikel 10, 
tweede lid, onder d, van de Wob)  
 
Bij een aantal documenten is het belang van de inspectie, controle en toezicht 
door de Belastingdienst in het geding. Het gaat hierbij om informatie die zicht 
biedt op de werkwijze van de Belastingdienst. Openbaarmaking van deze 
informatie zal ervoor zorgen dat betrokkenen hun gedrag dusdanig aanpassen dat 
het belang van een effectieve controle op onaanvaardbare wijze wordt geschaad. 
In verband met de aard en samenhang met de onderzoeken door de ADR, de 
Autoriteit Persoonsgegevens en de Nationale Ombudsman e.a. heb ik 
terughoudend van deze uitzonderingsgrond gebruik gemaakt. Voor de passages 
waarvoor ik openbaarmaking heb geweigerd weeg ik het hier bedoelde belang 
zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Ik maak deze informatie dus niet 
openbaar. 
 
Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder 
vermelding van: 10.2.d. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die 
herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, telefoonnummers en 
e-mailadressen. Ik weeg het belang van eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze informatie maak 
ik dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.2.e.  
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Dit heeft 
betrekking op meerdere situaties. 
 
Veelal betreft het namen van casusposities. Door het openbaar maken van 
dergelijke namen of feiten die dergelijke casusposities anderszins herkenbaar 
maken worden de betrokkenen onevenredig benadeeld. Het belang van het 
voorkomen van mogelijke reputatieschade van betrokkenen weeg ik hier 
zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking. Ik maak deze 
informatie dus niet openbaar. 
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Daarnaast is deze grond in combinatie met artikel 10, tweede lid aanhef en onder 
d van de Wob gebruikt waar de mogelijkheid om misbruik van de gegevens zou 
ontstaan bij openbaarmaking hiervan. Het belang van het voorkomen van dit 
misbruik weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking. Ik 
maak deze informatie dus niet openbaar. 
 
Ik heb deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.2.g. 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
Documenten die zijn opgesteld voor intern beraad zijn onder andere: notities van 
ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie, concepten 
van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne 
besprekingen. Ik maak persoonlijke beleidsopvattingen in die stukken niet 
openbaar. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, 
opinies, commentaren, voorstellen, inschattingen, conclusies met de daartoe 
aangevoerde argumenten. Met name in het mailverkeer is gediscussieerd over het 
onderwerp, waardoor in een viertal mails een of meerdere passages zijn 
aangemerkt als persoonlijke beleidsopvattingen. Daarnaast is in één notitie een 
passage aangemerkt als persoonlijke beleidsopvatting. 
 
Een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het 
intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding moet 
gewaarborgd zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met 
bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
 
Daarom heb ik de persoonlijke beleidsopvattingen in een vijftal documenten 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 11.1. Het betreft vooral passages 
met voorstellen ter afweging voor besluitvorming. De besluitvorming zelf is wel 
openbaar gemaakt. 
 
Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Dit belang is echter in veruit de meeste gevallen 
niet aanwezig, gelet op de aard en de inhoud van de informatie. 
 
Daarbij is het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
als standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke 
discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, 
tweede lid, van de Wob informatie te verstrekken over deze persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
 
Klacht: artikel 39 UAVG  
De documenten tussen de FG en een gemachtigde inzake vragen over het gebruik 
van tweede nationaliteit en de grondslag daarvan worden niet openbaar gemaakt. 
De gemachtigde heeft aangegeven niet in te stemmen met openbaarmaking. Dat 
betekent dat er geen sprake is van toestemming zoals bedoeld in artikel 39 
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) die de 
geheimhoudingsplicht van de FG kan opheffen. Art. 39 UAVG verplicht de FG tot 
geheimhouding van hetgeen hem op grond van een klacht of een verzoek van 
betrokkene bekend is geworden. 
 
Wijze van openbaarmaking 
De documenten stuur ik met dit besluit in kopie mee. 
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Plaatsing op internet 
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een 
ieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 
  
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 
 
Hoogachtend, 
DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN – Douane en Toeslagen,  
namens deze, 
 
 
 
 
 
mr. J. Wieten 
plv. Hoofddirecteur Fiscaal Juridische Zaken 
 
 
Deze brief is niet voorzien van een handtekening. Vanwege de 
(werk)voorschriften rondom COVID-19 is ondertekening praktisch niet mogelijk 
gebleken. In een formele en beveiligde omgeving is vastgelegd dat de 
beslissingsbevoegde medewerker akkoord is met de inhoud van dit document en 
de verzending daarvan. 
 
 
 
Op grond van de Awb kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan de Staatssecretaris van Financiën, Directie Juridische Zaken, postbus 
20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten 
minste het volgende bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; een opgave 
van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen. 
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Bijlage A 
 
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. (...)  

 
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in 
tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 
 (…) 

 
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming:  
Artikel 39. Geheimhoudingsplicht 
De functionaris voor gegevensbescherming, bedoeld in de artikelen 37 tot en met 
39 van de verordening, is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem op grond 
van een klacht of een verzoek van betrokkene is bekend geworden, tenzij de 
betrokkene in bekendmaking toestemt. 
 



Bijlage B bij 2020-157338

nr. Datum Titel document Beoordeling Weigeringsgrond
1 5-11-2013 casus xxxx _ derde analyse.pdf Deels Openbaar 10.2.d; 10.2.e; 10.2.g
2 6-4-2014 20140406 - Draaiboek Casus xxxxx.pdf Deels Openbaar 10.2.e
3 10-4-2014 Opdrachtformulier Productieregister _ casus xxxx.pdf Deels Openbaar 10.2.e
4 13-5-2016 Opdrachtformulier Productieregister _ casus xxxxx_ vs 

0.5.pdf
Deels Openbaar 10.2.d; 10.2.e; 10.2.g

5 13-6-2016 Opdrachtformulier Productieregister _ casus xxxx _ vs 
0.5.pdf

Deels Openbaar 10.2.d; 10.2.e; 10.2.g

6 17-5-2017 FW: reactie op ontvangen signaal Deels Openbaar 10.2.e
7 23-5-2017 mailwisseling Toeslagen ivm AP -vraag etnisch 

profileren gelakt.pdf
Deels Openbaar 10.2.e; 10.2.g; 11.1

8 2-7-2017 FW: reactie op ontvangen signaal Deels Openbaar 10.2.e
9 2-7-2017 FW: reactie op ontvangen signaal Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g; 11.1

10 2-7-2017 FW: reactie op ontvangen signaal Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g
11 6-7-2017 Verzoek van Autoriteit Persoonsgegevens om 

antwoord gastouders en tweede nationali.pdf
Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g

12 14-7-2017 Mails toeslagen ivm AP.pdf Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g
13 18-7-2017 18 juli 2017 - brief UIT - aan AP - verzoek AP 

informatie over tweede nationaliteit.pdf
Deels Openbaar 10.2.e

14 2018 Documenten over klacht bij Functionaris 
gegevensbescherming

Niet Openbaar artikel 39 Uitvoeringswet AVG

15 16-2-2018 Brief No opening onderzoek.pdf Deels Openbaar 10.2.e
16 19-2-2018 mails over Reactie op openingsbrief NO .pdf Deels Openbaar 10.2.e
17 21-3-2018 Reactie op openingsbrief NO .pdf Deels Openbaar 10.2.e
18 8-5-2018 nadere Reactie op vragen.pdf Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g
19 25-11-2018 Verzoek van  AP om informatie over stopzetten 

kindertoeslag.pdf
Deels Openbaar 10.2.e

20 7-12-2018 GETEKENDE BRIEF_informatieverzoek  Belastingdienst 
over het stopzetten van kinderto.pdf

Deels Openbaar 10.2.e

21 17-12-2018 Aanvullende BRIEF_informatieverzoek Belastingdienst 
over het stopzetten van kinderto.pdf

Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g

22 20-12-2018 GebruikerIP XXXXaanvraag KOT Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g
23 13-2-2019 CAF11 overzicht stand van zaken.docx Deels Openbaar 10.2.d; 10.2.e;10.2.g;11.1;buiten 

verzoek
24 25-4-2019 Definitief-MT-verslag-dd-20190416.pdf Deels Openbaar 10.2.e; buiten verzoek
25 6-5-2019 TVS Release 2019 18 bericht op intranet.pdf Openbaar
26 8-5-2019 verslag gesprek AP.pdf Deels Openbaar 10.2.d; 10.2.e; 10.2.g
27 23-5-2019 mt-update intranet.pdf Deels Openbaar 10.2.e
28 4-6-2019 Definitief-MT-verslag-dd-20190507.pdf Deels Openbaar 10.2.e; buiten verzoek
29 7-6-2019 MT verslag dd 20190607 VERTROUWELIJK.pdf Deels Openbaar 10.2.e; buiten verzoek
30 30-10-2019 Definitief-MT-verslag-dd-20190918.pdf Deels Openbaar 10.2.e; buiten verzoek
31 1-11-2019 2019-174532 scan getekende brief AP (005).pdf Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g
32 3-12-2019 definitief-MT-verslag-dd-20191203-intranet.pdf Deels Openbaar 10.2.e; buiten verzoek
33 3-12-2019 Memo restmigratie tweede nationaliteit versie 

1.02.pdf
Deels Openbaar 10.2.e

34 10-12-2019 definitief-MT-verslag-dd-20191210.pdf Deels Openbaar 10.2.e; buiten verzoek
35 20-1-2020 FW: Aanvullingen memo maatregelen Toeslagen Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g;11.1
36 23-1-2020 20200123 notitie gebruik nationaliteit in 

selectiemodellen voor DT 30-01.docx
Deels Openbaar 10.2.e; buiten verzoek

37 26-2-2020 RE: Niet-tijdig schonen van dubbele nationaliteiten Deels Openbaar 10.2.e; 11.1
38 25-4-2019 Onderzoek AP - zaaknummer z2018-22445.pdf Openbaar
39 5-3-2020 Betr: FW: nationaliteit in risicomodellen, 

selectieregels, query's en lokale applicaties
Deels Openbaar 10.2.e 

40 10-3-2020 20200310 Conceptrapport ADR review door 
Toeslagen met afhandeling door ADR blz. 18.pdf

Deels Openbaar 10.2.e 

41 10-3-2020 Betr: Betr: Re: gebruik nationaliteit bij Toeslagen Deels Openbaar 10.2.e 
42 onbekend Reactie op verslag AP door Toeslagen Deels Openbaar 10.2.e 
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Draaiboek Casifis ‘ ®l tweede Ild si be

Uitgangspunten

□ In deze casus worden voor 23 aanvragers^ huurtoeslagen en of zorgtoeslagen en of KGB gestopt

van gebruikers van een specifiek IP adres Deze aanvragers hefaben deze toeslagen gehad voor

de toeslagjaren 2013 en of 2014 De desbetreffende 2014 toeslagen moeten worden gestopt per

1 juni 2014 In comblnatle met een ballebrief BIj reageren op de brief worden de gegevens van

toeslagjaar 2013 en 2014 opgevraagd

□ De te gebrulken brieven balle en bevestigingsbrieven zijn dezelfde als bij de casu

voor de huurtoeslagen moeten de huurcontracten en de huurbetalingen worden aangeleverci

voor de zorgtoeslagen moeten de pollssen worden aangeleverd en voor de KGB moeten de SVB

overzlchten mbt de kinderbijslag worden aangeleverd

□ In een latere fase worden eventueel ook de gegevens van toeslagjaar 2012 opgevraagd {In fase 1

volstaan we met de gegevens van toeslagjaar 2013 en 2014

□ DIt draaiboek beschrijft de actles die na 6 aprll 2014 moeten plaatsvinden DIt betekent dat de

populatle Is bepaald en door B T Handhavingsregle en opgeleverd en de behandelmodalitelt Is

bepaald stoppen lasten per 1 6 14 en ballebrief conform procedure rlslcoselectle

10 2 6

Actoren in dit draaiboek

Afkorting Organisatieonderdeel Verantwoordeiijkheid

B T Handhavingsregle Aanleveren gegevens

Bepalen behandelingmodaliteit

Rapporteren aan CAF partners

HHR

B T Productleregle Ultzetten priorlteren werkzaamhedenPR

C DV B T Communicatle en

DIenstverlenIng

Verzorgen beschikbaarheld brieven

Informeren ketenpartners via content tafel

Stopzetten van de betreffende lasten

Versturen ballebrief ultnodlglng om afspraakte maken

Beoordelen ontvangen Informatle

Overige beoordeling afhandeling

B TToezIcht 11ST

B T Kantoor Den Haag Maken van de balleafspraak

Versturen bevestigingsbrief

DH

DV BalleBalle Aanname bewijsstukken conform procedure rlslcoselectle

^
S hiervan hebben een woonadres in Nederland {7 x Rotterdam 1 x den Haag De nationaliteiten zijn als voIgt

verdeeld 17 x Hongaars 3 x Pools 2 x Lets 1 x Buigaars
^

Bij KGB moet worden gecontroleerd of er wel een ouder kind relatie aanwezig is cq de ouders en kinderen in

de toeslagperiode op een adres hebben gewoond

DraaibaRjij^ei 10 twesde lid sijb e

Versie 6 april Ztil4
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Actie Actor Datum gereed bijzonderheden

Aanmaken werkfaundel PR Regie kantoor productie1 S 4 2014

Stopzetten lasten per 1 mei 2015

Versturen baliebrief

Plaatsen van een afwijkende behandeling

2 1ST 18 4 2014

Controle uitval afwijkend behandelen n t b Afhankelijk dat FB 2014 eind april3 PR artikel 10iid2 sub e

Afhandelen ontstane afwijkende behandelingen n t b Afhankelijk dat FB 2014 eind april4 1ST

Informeren balie5 PR 10 4 2014
arflkel 10 lid 2 sub e

Informeren ketenpartners contenttafel C DV6

Maken afspraken balie Uiterlijk 4 weken na laatste verstuurde brief7 DH 16 5 2014

Afhandelen niet niet reageren Op basis aflopende wachtstap8 1ST 1 6 2014

Ontvangen burger bij balie Balie Op basis wachtstap bewaking9 15 6 2014

Afhandelen ontvang informatie Op basis aflopende wachtstap10 1ST 1 7 2014

DraBiboek ^
Versie 6 apl

llkel 10iid2sub 3
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Opdrachtformulier acties voor productieregister
Dit opdrachtformulier dient geheel ingevuld aangeleverd te worden bij het Werkloket

Van reguliere productie afwijkende acties worden opgenomen In het productieregister

Opdrachtgever

Alleen productieregie mag acties

aanieveren werkvoorbereidingj

ketenregie kantoorregie

Aftlkel 10 lid 2 sub s

Actie Reden aanlevering

Bijv Controle zorgverzekenng’

Toezichtsactie n a v signaal mbt Bulgaarse aanvragers

Afhandeimethode

Bijv Brief sturen via mailingloket j of

Handmatig of Automatisch macro etc

• De lopende toeslagen worden gestopt per 1

juli 2014

• aanvragers krijgen een brief met het verzoek

om gegevens te leveren voor de periode vanaf

1 1 13 aan te leveren bij de balie

Aantal posten Aanj al aanvragers 246

^ItBl 10 lid 2 s ^ni twijfels aan de rechtmatigheid van

deze toeslagen worden deze toeslagen gestopt per 1

juli 2014 De aanvragers worden verzocht om de

noodzakelijke schriftelijke onderbouwing te leveren en

krijgen daartoe een baliebrief

indien van toepassing Beschrijving in TVS

dit is de exacte beschrijving die in TVS is

moet \Morden opgenomen

Omschrijving van de actie

Hier een wat uitgebreidere omschrijving

van de actie

Bijv BSN s zijn uitgesioten voorformeel
bescbikken Ontvangen een brief en

moeten bewijs aanieveren om de

aitbetaling te continueren of Zie

behandelvoorschrift XX

Trigger zijn signalen over mogelijk misbruik Deze zijn

eerst geanalyseerd en vervolgens postgewijs

beoordeeld De risico volle posten nav deze getrapte

beoordeling worden aangeboden waarbij de lopende

toeslagen moeten worden gestopt en indien er

onvoldoende contra informatie beschikbaar en moet

de onderbouwing van de reeds toegekende 2013

en of 2014 toeslagen worden aangeleverd m b v een

baliebrief

Consequentiesvoor directe behandeling

Hier een omschrijving van de impact van

de actie op de directe behandeling voor

behandelaars Denk hierbij aan

werkopdrachten bezwaar klachten

Welk behandelvoorschrift kunnen zij

gebruiken bij de afhandeiing

Bij alle wijzigingen voor deze aanvragers moet eerst

worden gekeken of de volledige schriftelijke

onderbouwing aanwezig is die nodig is om de

rechtmatigheid te beoordelen

De stukken moeten binnen drie weken na dagtekening

worden aangeleverd Bij overschrijding van deze

termijn moet de toeslag worden gestopt voor de

gehele toeslag periode beginnend op 1 januari 2013

en moeten indien relevant de gegevens voor het

toeslagjaar 2012 worden opgevraagd

Bij alle wijzigingen {incluis bezwaar en beroep etc

voor deze aanvragers moet eerst worden gekeken of

de volledige schriftelijke onderbouwing aanwezig is die

nodig is om de rechtmatigheid te beoordelen

Deze onderbouwing moet zijn aangeleverd voor de

gehele toeslagperiode Als deze onderbouwing

ontbreekt moet de toeslag of beroep f bezwaar etc

worden afgewezen

Consequentiesvoor indirecte behandeling

Hier een omschrijving van de impact van

de actie op de indirecte afhandeiing door

behandelaars Indirect wil zeggen dat de

post in samenhang wordt opgepakt Welk

behandelvoorschrift kunnen zij gebruiken

bij de afhandeiing

00003



artikel 10lid2 subeBehandeling

Opdrachtformulier acties voor productieregister
Dit opdrachtformulier dient geheel ingevuld aangeleverd te worden faij het Werkloket

Van reguliere productie afwijkende acties worden opgenomen in het productieregister

Opdrachtgever

Alleen productieregie mag acties

aanleveren werkvoorbereiding
ketenregie kantoorregle

artikel 10 ltd 2 sub e

Actie Reden aanlevering

Bf V
‘

ControleTorg^ erzekering’

Toezichtsactie n a v opvallend gebruik IP adressen

Afhandelmethode

Bjv ‘Briefsturen via mailingloket of

‘Handmatig\ of‘Automatisch macro’ etc

De rechtmatigheid van de toeslagen moet worden

beoordeeld ^de benodigde gegevens moeten

worden opgevraagd mbv een baiie brief

Aantal posten Aantal aanvragers 24 aanvragers

Indien van toepassing Beschrijving in TVS

dit is de exacte beschrijving die in TVS is

moet worden opgenomen

te afgelopen tijd is het

Loesiagen portal in opvallehde aantallen benaderd

vanuitdiWaeiO lid 2 sub e artikel 10 lid iisedgor zijn

• Twijtels ontstaan aan de aanwezigheid van de

aanvragers in Nederland

artikel 10 lid 2 sub e

10 2 g

Huur Zorg KOT KGB

JA JA JA JA

Omschrijving van de actie

Hier een wat uitgebreidere omschrijving

van de actie

artikel 10 lid 2 sub e er zijn twijfels over de

rechtmatigheid van toeslagen van de aanvragers die

gebruik hebben gemaakt van de desbetreffende

Bijv ‘BSN szijn uitgesloten voorformeel art lei 10 lid 2 sub e 10 lid 2 siJege twijfels betreffen alle

beschikken Ontvangen een brief en

moeten bewijs aanieveren om de

uitbetaling te continuerenj of ‘Zie

behandeivoorschriftXX’

toeslagen die zijn verstrekt

artikel 10 lid 2 sub d sn artikel 10 lid 2 sub g

De benodigde gegevens moeten mbv een baliebrief

worden opgevraagd waardoor de aanvragers zich

moeten melden aan de balies

De toeslagen moeten evt met terugwerkende

kracht vanaf 1 januari 2015 worden gestopt indien

uit de beoordeling van de ontvangen gegevens

blijkt dat de toeslagen onrechtmatig zijn

toegekend

Consequenties voor directe behandeling

Hier een omschrijving van de impact van

de actie op de directe behandeling voor

behandelaars

Bij alle wijzigingen incluis bezwaar en beroep etc

voor deze aanvragers moet eerst naar de reeds

ontvangen stukken en de beoordeling worden

gekeken om nate gaan of er aanvullend gegevens

moeten worden opgevraagd

Consequenties voor indirecte behandeling

Hier een omschrijving van de impact van

de actie op de indirecte afhandeling door

behandelaars indirect wilzeggen dat de

post in samenhang wordt opgepakt Welk

behandelvoorschriftkan worden gebruikt
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Behandelini artikel 10iid2 sube

Te leveren stukken afhankelijk van de regaling die warUL UJ luei IL ^

Regaling

KgbHuur Zorg Kot

• de opvangcontracten

o bij kindercentrijms tussen

kindercentrum en aanvrager

o bij gastouderopvang

o tiissen gastouder en

gastouderbureau

o tussen aanvrager en gastouder

o tussen aanvrager en

gastouderbureau
• de overzichten van verplichte girale

betalingen let qD de vereiste “ejgen

bijdragen’’ en de tijdige betaiing van de

opvangkosten
• evt kwitantles die moeten worden

onderbouwd door girale betalingen
• de ortginele aanwezigheidslijsten

gastouder opvang of presentielijsten

{kindercentrums
• de arbeidscontracten van de aanvragers

en hun evt partner {ivm criterium van

gewerkte uren

• de SVB gegevens m b t de

kinderbijslag
• bij de behandeling de BVR

relatie van ouders en

kinderen en de

woonplaatsen van ouders en

kinderen

• de huurcontracten

• de bewijzen van de

girale betaiing van

de huur

• de

po

lissen

• De gegevens moeten worden aangeleverd voor het gebele lopende toeslagjaar en het gebele vorige toeslagjaar

tenzij de toeslagperiode korter is indien de toeslagperiode korter is moeten de gegevens worden aangeleverd
voor de gehele toeslagperiode

• Op de gegevens moeten de BSN s van de betrokkenen duidelijk leesbaar zijn vermeld
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artike 10 lid 2 sub e
Behandeling

Opdrachtformulier acties voor productieregister
Dit opdrachtformulier dient geheel ingevuld aangeleverd te worden faij het Werkloket

Van reguliere productie afwijkende acties worden opgenomen in het productieregister

el T HHR lOpdrachtgever

Alleen productieregie mag acties

aanleveren werkvoorbereiding
ketenregie kantoorregle

artiksi 10 lid sub

artikel 10 lid 2 sub e

Tel

Actie Reden aanlevering

Bf V
‘

ControleTorg^ erzekering’

Toezichtsactie n a v gebruik IP adressen

Afhandelmethode

Bjv ‘Briefsturen via mailingloket of

‘Handmatig‘ of ‘Automatisch macro’ etc

De rechtmatigheid van de toeslagen moet worden

beoordeeld ^de benodigde gegevens moeten

worden opgevraagd m b v een balie brief omdat de

aanvragers mogelijk niet in Nederland zijn

Aantai posten Aantal aanvragers

• 67 aanvragers^ steekproef
» 209 aanvragers potentiele behandelpopulatie

artikel 10 lid 2 sub e leze casus betreft een aantal dat

naakt van een of meer IP adressen’^

indien van toepassing Beschrijving in TVS

idit is de exacte beschrijving die in TVS is

moet worden opgenomen

jeDTTFnrTTeDDeng

en een lopende toeslag hebben

Huur Zorg KOT KGB

JA JA JA JA

artikel 10 ltd 2 sub e Deze casus betreft een aantal dat

gebruik hebben gemaakt van een of meer IP adressen

en een lopende toeslag hebben

Deze IP adressen zouden een relatie hebben met een

eerdere fraudezaak

De potentiele populatie bedraagt 209 stuks Hiervan

worden eerst een steekproef behandeld om nader

Omschrijving van de actie

Hier een wat uitgebreidere omschrijving

van de actie

Bijv ‘BSN szijn uitgesloten voorformee
beschikken Ontvangen een brief en

moeten bewijs aanieveren om de

uitbetaiing te continueren’ of ‘Zie

b^andelvoor3chriftXC i

artiksl 10 lid 2 subd sn g

De benodigde gegevens moeten m b v een

baliebrief worden opgevraagd waardoor de

aanvragers zich moeten melden aan de balies

De toeslagen moeten evt met terugwerkende

kracht vanaf 1 januari 2015 worden gestopt indien

uit de beoordeling van de ontvangen gegevens

blijkt dat de toeslagen onrechtmatig zijn

toegekend

Bij de beoordeling van loongegevens moet

aandacht worden besteed aan een mogelijke

samenhang in werkgevers

Consequenties voor directe behandeling
Hier een omschrijving van de impact van

de actie op de directe behandeling voor

behandelaars

Bij alle wijzigingen incluis bezwaar en beroep etc

voor deze aanvragers moet eerst naar de reeds

ontvangen stukken en de beoordeling worden

gekeken om nate gaan of er aanvullend gegevens

Consequenties voor indirecte behandeling
Hier een omschrijving van de impact van

de actie op de indirecte afhandeling door

behandelaars Indirect wilzeggen dat de

^
Deze IP adressen zijn gelinkt aan een boekhoudkantoor dat een reiatie zou hebben met een eerderefraudezaak
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Behandeling artiKel 10 Jid 2 sub s

post in samenhang wordt opgepakt Weik

behandelvoorschriftkan warden gebruikt

moeten wd

Te leveren stukken {afhankelijk van de regaling die wordt onderzocht

Regeling

Huur Zorg Kot KGB

• de opvangcontracten

o bij kindercentrums tussen

kindercentrum en

aanvrager

o bij gastouderopvang

o tussen gastouder en

gastouderbureau

o tussen aanvrager en

gastouder

o tuBsen aanvrager en

gastouderbureau
• de overzichten van verplichte

girale betalingen let de

vereiste “eigen bijdr^n” en

de tijdige betaling van de

opvangkosten
• evt kwitanties die moeten

worden onderbouwd door

girale betalingen
• de origineie

aanwezigheidslijsten

gastouder opvang of

presentielijsten

kindercentrums

• de SVB gegevens m b t

de kinderbijslag
• bij de behandeling de

BVR relatie van ouders

en kinderen en de

woonplaatsen van

ouders en kinderen

• de huurcontracten

• de bewijzen van de

girale betaling van

de huur

• de polissen

i v m criterium van

gewerkte uren

• De gegevens moeten worden aangeleverd voor het gehele lopende toeslagjaar en het gehele vorige toeslagjaar

tenzij de toeslagperiode korter is — indien de toeslagperiode korter is moeten de gegevens worden aangeleverd

voor de gehele toeslagperiode
• Op de gegevens moeten de BSN s van de betrokkenen duidelijk leesbaar zijn vermeld
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To
10 2 S

From

Sent

Importance

Subject FW reactie op ontvangen signaal
MAIL RECEIVED Wed 5718 2017 12 35 48 AM

Wed 5 18 2017 12 35 45 AM

High

sssss

10 2 e
[mailto

Verzonden woensdag 17 mei 2017 9 36

Aan |
CC r lO S e

10 2 0 iiautoriteitpersoonsgegevens nl]Van

P DGBEL10 2 8

Onderwerp reactie op ontvangen signaal

Urgentie Hoog

Dag 10 2 8

De AP heeft onderstaand signaal ontvangen

10 2 0

Legt de Belastingdienst de ajkomst en hveede nationaliteit vast van haar clienten Wat is dejaridische grondslag voor het

vastleggen van deze gegevens

Ik verzoek de Belastingdienst uiterBik 24 mei 2017 te reageren op dit signaal onder vermelding van alles wat de

Belastingdienst verder van belang acht

Met vriendelijke groet

10 2 8

Senior Inspecteur

10 2 6

Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag
Postbus 93374 2509 AJ Den Haag
autoriteitpersoonsqeqevens nl
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^abelastiriadienstjnf

belastlnddierisfcnl I

Ejetr Bdr R^Befr
ditisdag 23 meiai7 p 39 19

Van

Aan tebelastinddienst ril E Z^ZZIZIIT lr@be ast inadienst ni

i®ael3stinadiensfenl ff
‘ —1r@belcl5tinddien5t hl F

F
Otiderwarp
Patuni

AIFen i

Zpafei 27| tp fiet^hiprsapraLpm Mplgpnd^tvYee vrasenY
S er ggselegteerd dp grgnd yaja MfenalMt’ MiS esn

dalgcno wal

mgezienelijst dat dat liet ge al is geweest

rndgeiv wirde byr gegevens over nattonaliteitals diensf vastleggett en opgrond waarvan Dio

viaagihoopakl i^2ie niei stgllepmdgplijfe^el relevant Wat is do

tpege^voogd© vYapidpin pnSTO diedyiston alsMeidpveno^ Ipggpn en

zijn wij daartQe bcvQQgdi

Ten aanzien van de eerste vraag 1 { ^i

] 0q1c steeds bi| ons necrlegtio y’ aiecnU ntunelijk op basis \ m de door10 2 e

11 1

Tartaanzjen yap dptyvaadagraag

11 1

IVletvriendelijkg^grQet
I

Jd ridiscK ^iofeidsipedewepker

Ipia^ingdiengtffbesiagen
Beldidan iia eeHniek

©Fda ianigogganvvba^fla
pasfbud2daEf |5pPiCS

ipiiMrpiiiiiF

T9 a6 57^ pag alien l^aar aanleidingAan eengeeprek metM
E 10 2 e

I Q 2e

D9 uffl 22 p5 2017 19 pp
Qrtdefwerp Betr Re Betr SelfiaetrrFw yraagje

Kag a fen

Naaraanleidingvappepgesprek r^^^ 10 2 e an
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^waarlsjj zij agnggf dat^er ppnatijQnaliteif ges^

itcaivastwatgnddKQdlipdaa^ wijzd wdarsp een pdgylatie werdtgfisdledteardL

Hiemadervataan rajJawoorlDpigg de^dnd|ngen f^ rn pc|it dan hpgn jfeaeigraag|

Wanneer ar een^anderzoakwQrdt gestart naar eengastauderbursau {iniditi voorfeeelc I0 2 e J is het niet

rndpeljjfeQm Teclntstreete dal iibehorgnde Vraagauders1ase ecterep„iaTlMwordt ija^

gemaakt met tietLo z el ^^f dfegastdMdaflzfe seder mpfintBieroEider|i

Er wordtjaarom eersigekeken naar de gastauders dfefWordea bemldde|d doQiLJM jDaarna Wordt

gekeken welkesMasbuMrsl^^ aeri irpgeljngbebbenrmetrde desbetttffendagasfcudfifs da|m

is er eertvddridfiwge lijstmet MaagQWders dis ve rmQedelijk dpVartg be^

10 2 e

10 2 e

Dit isydMQWgvdmdaf ga^QUdefe gsliJkertijd ddQb bemiddeld kunnen viffirdem iQ^kad
I0 2 e^ee vraagouders vial lo z e HebMi eb twe VFaagbdders yia io 2 e lEekameEhter paadalg raag

wprcieri bekeken of alia geselatdeerdevraagouder ddadwerkeliikdi^ iftadderi10 2 e

Wanneerereen iijdtmej vraagddderais ^mb^ bii gezdeg om seri cdmpleetiklantjbeeidte^

krijgen In h^gevai yan W3g i hebukd lijst g^ondeil waar de gemaehtigdeibdogstwaarsdhynipMb
re ereei1 D0zezit in deiBli^ir

11 1

0^zien bet bdyeiisiaandajijkt i^ mil simpet orn aao fatonari dge r niet seiectedrtdp nabdB^ is via

dekdppeijng yan de gasfeiudars een geieefe gemaakti f 11 1

11 1

][bipgf^ 3dd4 rls id WWV i bi 0l bogrE10 2 e

J C3UI J

Mej vri endcl ijkc groel

Teaiti Berepp

BelastittgdiMs4®e|lagen
Graadtvaa Roggenweg 5QQ ] 3531 AH Bttadit | OSAa llA

Postosm2 13SQSm UtiedM

■
• ■■•■so t y y yyi y y Ky

] 7lv» asringdicnst nl

wivw lTeT^ITngdien st n1

Kt»dsi»pwangi

Straat

plasts

■B eahir3Bsmmmsr M

iodrt pvadP

fesreeruur ger maand

Utidamei

10 29

r

P 2Z bSi^2d171^i^ 51A6v Aan [E

]^oesiaged |ED@bg|asti Bgdienst||JToesiagen BLBAan[
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10 2e

Ho»r len andereu

Gccn idee of dc \ raag van dc AP vaiiuit {i Q 2g Ikoiiit Lij kt wcl aamiem |k hflewel 4e

bij herhaling heeft aangegeven lict yoonicnicn te hcbbeii naar dc AP tc gaw

mtuu Ipl op heto tlal iiaiir eigen zeggen nog inct lnid gcdaaiv S Icrkcr nog

10 2 e

10 2 e

11 1

10 2 g

Afe hebben in de groep dis bezigi meti dfi afeikkeling yan d6 zakeu[10^ eij lQ 2 e |

wel a^6Sproken©nsyoor te bereideno^ eyento^C yr^gn die Meromdent

gekomeii We hebben oak nictid^ afgesprokeivhicroir iiOg tcrag tc koincn Til ipder genial heb
wc uiidEukkelp dan^ to seldcieren dp giond van nadidnalileit

Dc lijn is holder We pioBlereil ofdclecteren nist langs de Ujn van nadonaHMit Mefinde

risicoseleeii fednergfens

Jkan bipr nog een Inboudeluks toplieMhgod pveS

11 1

11 1

10 2 g

Ikzicfwecdingen
Is cr gcsclcctccrd op grond van nationaUtcit Nee dns Dat is cen vtaag die ik herken ywait

datgenc wat i o 2 e pok steeds bij pns nccrlcgt Zij neemt nmnelijk op basis vaii dc door

ingftziene hist dat dali h^t Picval is gsws st

111

Ikheb[ ladgniekmoegdaomenffidc^

jwiijij jc reactic a ldmmen metde hi cegenoemdd groepin overleg metr
’Daarkotntdamcliikallesvan deze zaak sameiv En ik wil opalleplekfcvweteejizelfde li jityan

beantWoording

oeten

[
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m^trfeni^ljyfee gmetefl

BclasLingdicnst l ocslagcn
Graadt van KDg»eiiwe 50Q 3m AH | Utigcllt [MgP 3 2S

Postbus 2092 1 3500 GB Htrecht

@bGastibgdienst TiiT

@bRlfetifegdfeTjSt Ills het0p 22 mBi 2012 om KA7 heeft

¥olgOTde gesehie^eji

Be tel3eicl n

En weefeyaadacrdeenteBahlcikWee|nu emwelka

l meC

11 1

pvar inriauaaiijKezaafe
Maar kenheJijk lodpf ar Qok lets bij de AP Hebbenjullie daarssjl eea slgnaaLifan of iaclit^anf
eerste SignaaL Qrapgvcrrkeitjecread

vdril lu z e

Ihef

pat^riaaildijjfee grdet

BaiastmgdienstAoeslagefl
Pfpdactieregie Bdleid an valdecbnfek

Utreohf Den Haag

]{rna difeloA r|
0lastinddiehst nf

jA22 QS 201 7 1 2A9 17 ~Hoi

Oeze«
] iistuG ffljtt maeti dddk

WTlPirrf

I Q 2s

IHoi[

iketuyr myn reagtieeekwenfeaaffl iangezien byClllltalles samenkamt Deze’’sygigpstfe
vari prQfileFing is ons bekend Djteraard daetde Belastingdiensf ^ pFdfflefi ng op grond van
natlonaliteit

W Mendeyjke mm
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^BBelistihadianst^iir■E
Dftlafttinndift ifit rl

05 20 1 12 5Q 25 rn Zegtvmij piet vepiatlli de0^ echjer ciaBheB

pfzpfefeK gaat |°m to 2g

Batum 22 05 2M7l2a

Qnd«wefp Betr Fwivigaflj^

10 2 e

lrnii ni ¥l«f dlt lfe cJer]iK ephter d^ttTpl Qm plS
J^P mette 2g0

of zQiptsj gaat [
feerwlkkeid in besarekingen om

blijkbaar tot een iOplossmgkdWrieffjFtal \fan beroepszakgn IMweetechter niet o io 2 e lier ookbij

]
E

2it

Het lukt mH Pvengena daf de pati0rialitekyaRfelangbabbancia geervenfe^^^
dan sgfe oM wetert vvaar0ma ip peP ef adder aveizidMgaregistrderdzou moefen warden

Metvrisndeiijke groet

JMridisdb beleidemedewerker

piaetfn^iehgfPdMIpgen
Bei|iaep y akt0cta^
0raadt van Sbggeriweg 50O [

——

^elastidddierjBfril

dp mffi dii dP en vrij

apeelten d io 2 e ^I tataanflesloten Kennep vy j de^
Zid bijg a ands yraag Wdet jij wat h iet

Van

5faiqpM7M
pnc|swffirp Hwj Vraagja

■HaE

Zk bijgaanda vraag^Wfeetjjj wat hierspeali en of aneaangesfeteri Kennenwij^deze caeusI0 2 e

Mdt^vrtepddijjke groet

Beiagtlngdienst Tcieslager}

^Fradtiatieregia Befeid ed vaktegfiniek
Utrecht 3 37 Ben Haag 3 011
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^beiastirigdienst^nl« nnaii

2^S 20i7t® 28KjorgegiuurddoQr

UdlUSlL Z l ^UiPiU J l^iU

0nderwerjj vfaagib

MsSe[

Vis de AP kreiaglk het VQlgeHdfi signaa fc

10 2 g

^gt deMlQMrfM^MdeigfkprisPmt^^ 0 2 e| WMisj

deJUridmM grmtJMg vmrhetivmtfeggeri mn dsziegegemns ^

Ku rineii jU I lie rri ij s s a g een feort g ntvioerd ggwerf op do dierboven in

GptTsiof gestelde^ mmm\ 11 1

11 1

i iarteiijke groeb ^^an

fdnetiongrfsvGordo |ideMi
• • • • ^ I I J I I p I 1 • • » ^ f • ■ • » • • • •

rnmmmm van Fmaneien
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Korte Voprhout 7 j 2511 GW | DEN HAAG

pQStbMs 2Q2Gl I 2500 EE I p EI^ HAAS

g minfin nl

« 4 f f m • t t m I 4 I » i i « 4 j »

Dil bgristit tain infermalie bevaBen^dig nief v »r u ssbesfeffldJndiea M nigi de geadwsaserffi bfent Bf dit bericStafeusievel^ u is

benei im\

^iis rtpssaggmaygOTtabrinlwrnafoii tfetia nctf niendsd
\P rn¥mimm rwesteci te inform ihe^sender and daietetha rnessa0e Tte Sfofe apn pte nKte^ ^fo damage Df any kind

resuiling from IhnnisksInkergnETndhedtenirpnisdrarismissra^n
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l0 2 e^mjnfjn n]|i0 2 e^mjn{in nn i[a^mlnfin nlE2tominfin nn

P DGBEL
—

—

Sun 7 2 2017 10 08 45 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW reactie op ontvangen signaal
MAIL RECEIVED Sun 7 2 2017 10 08 46 AM

10 2 8

SSSSSS

10 2 e P DGBELVan

Verzonden woensdaq 31 mei 2017 9 20

Aan

CC p 10 2 8

Onderwerp RE reactie op ontvangen signaal

10 2 8

Beste 10 2 8

Jullie signaal is ook bekend bij de BD De informatie die ik heb kunnen achterhalen vind je hieronder

Er is een uitspraak van de RvS gedaan
hebben met

en er is een onderzoek gedaan door twee medewerkers die ook overleg
Er open tal van beroepszaken

10 2 8

10 2 8

Profilering op grond van nationaliteit gebeurt niet binnen de BD Dat zouden we ook niet kunnen omdat die gegevens niet zo

maar voorhanden zijn Met zou een flinke inspanning vergen met een onduidelijk resultaat Alleen al om die reden gebeurt
het niet Daarnaast is het natuurlijk onwenselijk en onnodig Een citaat hieronder van een juridisch medewerker van

Toeslagen illustreert e e a

10 2 8

Die mail heb ik nog niet gezien Bel even als je meer informatie nodig hebt

Hartelijke greet

10 2 8

schermingui iLLiui icti vuui uc ycycv d isuc

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 \ 2511 CW \ DEN HAAG

Postbus 20201 1 2500 EE \ DEN HAAG

10 2 8

10 2 8 @autoriteitpersoonsaeaevens nl1Van

Verzonden woensdag 17 mei 2017 9 36

Aan

CC | 10 2 8

Onderwerp reactie op ontvangen signaal

Urgentie Hoog

P DGBEL10 2 8

Dag 10 2 8

De AP heefi onderstaand signaal ontvangen

10 2 g

00008



10 2 g

Legt de Belastingdienst de ajkomst en tweede nationaliteit vast van haar cli^ten Wat is dejuridische grondslag voor het

vastleggen van deze gegevens

Ik verzoek de Belastingdiemt uiterHik 24 mei 2017 te reageren op dit signaal onder vermelding van alles wat de

Belastingdienst verder van belang acht

Met vriendelijke groet

10 2 6

Senior Inspecteur

10 2 6

3ezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag
Postbus 93374 2509 AJ Den Haag
autoriteitpersoonsgegevens nl

00008



ia2 ^mlnfln nl||l0 2 f@mln{in nl] I0 2 emlnfin nl o 2 minfin nl]
P DGBEL

Sun 7 2 2017 10 10 10 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW reactie op ontvangen signaal
MAIL RECEIVED Sun 7 2 2017 10 10 13 AM

10 2 S

SSSSSSS

] P DGBEL10 2 eVan

Verzqnden donderdaa 18 mei 2017 10 32

Aan

Onderwerp Rt reactie op ontvangen signaal

10 2 6

IMabrander

Overigens kan ik over de hamvraag wel al zeggen dat voor zover ik weet de BD nooit de afkomst en tweede nationaliteit standaard

vastlegt in de door de BD gebruikte basisregistraties

10 2 g

Ik ga op onderzoek uit

10 2 6
Groet van

10 2 6 @autoriteitpersQonsqeqevens ni1Van

Verzqnden donderdaa 18 mei 2017 7 36

P DGBEL

Onderwerp RE reactie op ontvangen signaal

10 2 6Aan

Dag 10 2 6

Ik bel je begin volgende week

Met vriendelijke groet

10 2 6

Sent with Good www good com

Original Message
From

Sent^

To
_

Cc

Subject RE reactie op ontvangen signaal

P DGBEL

18 2017 12 36 AM W Europe Standard Time

@minFm nl110 2 610 2 6

10 2 6

10 2 6

Dag 10 2 6

Dank voor je mail Ik wil hier graag even telefonisch over afstemmen Kunnen we een belafspraak maken

Zo te lezen lopen er al wat procedures en die wil ik liever niet frustreren Dat hoeft ook niet omdat jullie hamvraag is

Legt de Belastmgdienst de ajkomst en tweede nationaliteit vast van haar clienten Wat is dejuridische grondslag voor het

00009



vastleggen van deze gegevens

Met deze hamvraag ga ik aan de slag Maarvoor ik dat doe dus graag eventelefordsch overleg met eenvanjullie

10 2 S

Hartelijke groetvan

10 2 e

furscaonarjs voor ae gegevensbescherming

Ministerie van Finanden

Korte Voorhout 7 ] 2511 CW ] DEN HAAG

Postbus 20201 1 2500 EE 1 DEN HAAG

10 2 e

@autoriteitpersoonsaeaevens nnVan

Verzonden woensdaq 17 mei 2017 9 36

Aan

10 2 e

] P DGBEL10 2 e

CC 10 2 e

Onderwerp reactie op ontvangen signaa

Urgentie Hoog

Dag 10 2 e

De AP heeft onderstaand signaal ontvangen

10 2 g

Le^ de Belastingdienst de ajkomst en dveede nationaliteit vast van haar clienten Wat is dejuridische grondslag voor het

vastleggen van deze gegevens

Ik verzoek de Belastingdienst uiterliik 24 mei 2017 te reageren op dit signaal onder vermelding van alles wat de

Belastingdienst verder van belang acht

Met vriendeHjke groet

10 2 e

Senior Inspecteur

aiautoriteitpersoonsgegevens n10 2 0

00009



10 2 e

Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag
Postbus 93374 2509 AJ Den Haag
autoriteitpersoonsgegevens nl

Dif benefitkan informatie bevatten die nief voor u is bestemdJndien u nief de geadresseerde bent of dif benefit abusie eiijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dataan de afzenderte rneiden

en bet beritbf te vefvjijderen De Slaaf aanvaardf geen aansprakeiijhheid voor setiade van weike aard ook die verbandhoudf metrisiee s verbonden aan hef eiektroniscli verzenden van berichlen

This message may contain information that is not intended foryou if you are not the addressee or if this message vuas sent to you by mistake you are requested to inform the sender and deiete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

00009



io 2 e bnjnfjn nir[ ^ ^ ^@mjn{in n]l ho 2 efommfin n]Ba fcminfin nn

1 10 2 6 ^P DGBEL
^

Sun 7 2 2017 10 10 38 AM

Normal

Subject FW reactie op ontvangen signaal
MAIL RECEIVED Sun 7 2 2017 10 10 40 AM

To

From

Sent

Importance

ssssss

10 2 6 P DGBEL

18 mei 2017 10 22

Van I
Verzc^
Aan

Ondenverp Rt reactie op ontvangen signaal

Hd

10 2 6

Dag 10 2 6

OK Dank

Ik zal zien wat ik in de tussentijd te weten kan komen obv de informatie die ik nu heb

10 2 6
Hartelijke groet va

10 2 6

SautofiteitpersQonsaeaevens nilVan

Verzonden donderdaq 18 mei 2017 7 36

P DGBEL

Onderwerp RE reactie op ontvangen signaal

Aan 10 2 6

Dag 10 2 6

Ik bel je begin volgende week

Met vriendelijke groet

10 2 6

Sent with Good www good com

■Original Message
P DGBEL [j 10 2 6 ~lf5 minFm nl1

Sent Thursday May 18 2017 12 36 AM W Europe Standard Time

To

Cc

Subject RE reactie op ontvangen signaal

From 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Dag 10 2 6

Dank voor je mail Ik wil hier graag even telefonisch over afstemmen Kunnen we een belafspraak maken

Zo te lezen lopen er al wat procedures en die wil ik liever niet frustreren Dat hoeft ook niet omdat jullie hamvraag is

Legt de Belastingdienst de ajkomst en tweede nationaliteit vast van haar clienten Wat is dejuridische grondslag voor het

vastleggen van deze gegevens

Met deze hamvraag ga ik aan de slag Maarvoor ik dat doe dus graag even telefonisch overleg met een vanjullie

Hartelijke groet van 10 2 6

10 2 6

00010



functionaris voor de gegevensbescherming

Ministerie van Finanden

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 DEN HAAG

Postbus 20201 1 2500 EE 1 DEN HAAG

10 2 6

10 2 6
©autoriteitpersDonsqeqevens nnVan

Verzonden woensdaa 1 mei 2U1 B i5b

Aan 10 2 6 P DGBEL

CC 10 2 6

Onderwerp reactle op ontvangen signaai

Urgentie Hoog

10 2 6
Dag

De AP heeft onderstaand signaai ontvangen

10 2 g

Le^ de Belastingdienst de ajkomst en tweede nationaiiteit vast van haar cli^ten Wat is dejuridische grondslag voor het

vastleggen van deze gegevens

Ik verzoek de Belastingdienst uiterBik 24 mei 2017 te reageren op dit signaai onder vermelding van alles wat de

Belastingdienst verder van belang acht

Met vriendelijke groet

10 2 6

Senior Inspecteur

iautorlteitpersoonsaeaevens nl10 2 6

M 0615451154

Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag
Postbus 93374 2509 AJ Den Haag
autoriteitpersoonsqeqevens nl

10 2 6

Dif benefit kan inforrnatie bevatten die nief voor u is bestemdJndien u nief de geadresseerde bent of dit bericht abusie eiijk aan u is toegezonden wordt u verzochf dat aan de afzenderte rnelden

en het bericht te venaijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verbandhoudtrnetrisica s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

00010



This message may contain information that is not intended foryou if you are not the addressee or if this message viias sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00010



•’i r

10 2 e

10 2 e
namm Postbm InftJrrnalte ©rt AreWeftltoSleri

^rzontJen
Aao

0ntliFW©rp

dendardag 6

Serviceplefc few
1ZQ7dS8FW^Vea oek van^de Autorifeit^Persoansgepeveos gasfoudefseniweede
ftalionalftett

Van

\^i^on tf©nj dQnderdag 6 Juli 204713 53^

Aans PQstfaMs^ Infdrmatfe «n Ariehteftlienstert

Onctewefp^ Verzoek wan d Autgilteit Rer^ansgegeven^ gastouders ed tweede natfonalfet

Celfega ©

Graag gpvgeren afe in kgme nde postm i rideten ep m ij

Danls

10 2 e BEWF

Hstvriendeli]kegraep

10 2 e

ad gseur coordimto r g gey®sbeschefming f

luririiseh Jsdeirisffiedewsctef

M inisftrte ^¥aji rinan ««

Bteaeraafc6enaraai Bejastfnaafenst
Cii stei fiwd ijf
KorteVoortifiMt 7 l 2Sii CWd oE» um
PoEtfe4is 202Gig 25oe £ed en hms

10 2 e

Vam
Veafflnitt6n dofideixiaa 6iulF201712 2Q

Aan

BautorlteitpersdQnsflegewinsviijd10 2 e

10 2 e

cc

i
10 2 e

Oniierwerp i w gastouciers eo tweed© nattonalitelt

GfiacMeniewreuw^ 10 2 e

lk VeMi|s 0 kortheirii|]a g naarOTderstaanda majl wan d©vf©wao\d BeIastingdiedst Dft 4R is^oweit dszfi fewestie

reeds TO rigpiglsp iriailgemfermeeM door 4© R6 wdn^4e fe|a5ftrigdieflSl

DgARwerzdekia^d3aFoilerjiIk J 8jyl } 2ga7 nogma3js te bencten^omtrefit de2e ftwestjev afrAF4aatefW3noittiat de

Belastirigdienst^dari defWiiefdpMeliikheWMg^k©

■feiei wriende lijke groei

10 2 e

SdoteFlBspecfeuF
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r

■

AHT©MlTEi
f Egso0ws0EeE¥iSi

10 2 e autoriteifpersoonsaaae¥er}s nl

10 2 e

BezuMenhoutseweg 30 2504 DenBaaO

P0§tbu 03374 2500 W Dera Haag

awtojteitpersopn^gegeveM^^

Van

Verzonden donderdaq 6 lull 2017^ 11 38

10 2 e

OnddRwerpjgastoueJerSveq fcA^eedq oatignaiiteit

lR D6BE[ 14mailto| io 2 e mjnfin nl110 2 e

Aait

CC

Seste 10 2 e

deeft rnji zojMist gefaeld en ^^Ji antwoord^R hear vf agep Ife hedl^^^Jgezegd dst^m de AEizyliem
amyjQOFfl4n VOQp t84uiEa S Jfe t leblio z^elullfe riamen ggaqsmd als Rl jn ee ntactpeF3Qnen lfe hedio^ uit g eiegcl
dat J|c ai5 tQieztehthoddeF ggfjn redm s oar zQFg \ io 2 e l^geafb agp dat ge bewij5 fe^ yan het vastlegged
yan tweedfi naflqriatdait doqr fie^n eolfega yen Tgeslagmv Er zijn 3| verschijlende gfiSRFekken geweest Fn et

meclewwksrs yart dp B® 3Sttrtgdfenst p oeslagecij Omdat er^bLiJkhaar jUFldisetiepreceddFeg iiepen eri foperi Wiidk

daar niet ddQFhesn fietseF

Verzogfeiaan

ya n haar vM

■WeFzoefc aan| io 2 e f Wfj jg joRw egjigga op depoQgte gtellsR^yaa de Standpyarezakenpn^aptemmerrnic ^ I0 2 e

oye p da terrnjinen Ik tegreep yanPo2^ |da P de UG moettekenen en dat zRirgt VBor eert langerq yervvepirig5i|]a ^

10 2 e

^eygrt 8elMd Gm^haar e^ig ZickttegeyefT Qp cl6 lefr^ijn^ yan deaotwQopding10 2 e

■

Tejefgpn n upnm0\i

fdarteli] kg groaf vaiT

10 2 e

10 2 e

10 2 e

fydPP™ans^yooF ye^eyens besckgrrrij rip
i r M •■ r Pd F i ’ r • y J t J I • Z •

■

MfeSstsri^ van Bnawcign

KorteVaofhoufc 7 | 25il enr DE« HAAG

Sgstbus 202QI
^

| 250Q EE DEH^ HMS

10 2 e

Eii b«fffihpkajFirifHffB3Pe bs®t eo bjfi\f Mlasaf jj ia SaMf aa i d i5fl ij i ysr ds j siad HassafGeG6n Ot £i l barisM 3 b yaisw3jip g3fi ti iS i c agezo nriEb i GGt iJ

fiaocMaiaj aart d ateendefI8 rneagfr e rf HstbsncM^isyyentfijaecaG DeG»3t aan 4aGt gSfi i gansyrateififriniti am sfftmm vamwslmi iiisii am gig ■

jefS®gti gduclE fafigdSicfiG »sfgo Geii ag i fGi a e« Qniseniasj zajMga a3r ti«iehGii

Tg iTiasaasff n agaantain iflGfma Bti igiaLig gg fofengad fer ycu iaga f HRsftataaB addff ssea ef f |riis Q igsssgg i«ag seBg o pii gg niisGKB i ouaf3

ffiq‘iesiBgia inia rG hasag JiSf an d ije aia [n3 rriaaSaga Ite Siata aExepfs nQ M6 ii yfof daaBg gf i i a i r ■

n rji

gfecgonic Kgnsmgsigni G msasaoes

2
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10 2 e •@heiastiri|dieiia Tiis

lJatun ^ Mj^i 2017aL 5MSCESJ

M ^pelastiT ^10 2 e

E^l^elasting^ifcrtst ril 10 2 e10 2 e

10 2 e the1astifip dfetist rilS» I 10 2 e10 2 e

10 2 e

Omicnvtrp Uetr AFvraasGOB lioudcr prolllins uijtspraakBiyS

nag aiifi i

Hierf}ij sep Fee^ie
^^

pege fea^g^emdTO9ir 10 2 e ]

Vt^g^aOtsvQO^
Legtile Bdastlngdlsnstde ofl pmstm twes^ienQtiomfiieitwstmnfimrciWntm^WatU d lmdisshpg^ondstaQ

^ooi^M astlgmm vgB dezsgegesefisj

l®®rfielast|ng is^oesl9g9n legtnfet i^Jaffemsi^vasti

fetkrijgf ^laafingdiensVToesI^ apfgels gegayans pyerddnationaliteit uit dfi 8RP

Higrig wprdtdaiweedftnatiPnaimi nipt
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hhps vwiW rijksoverheidVrii ohd^iw6rfieh7nederlands^ riati6haliteit^dubb l ^t^aii6halfe

d natibngljttitii vanfelang am t^i kunnerr feepaten of isiT^nd aani yre0mdeNrig is^fert i ^^^

nndia voor hnt hopalon van not rnnW op oon rocslag

EensbraemdalihgMetiiamelijk inibettjaaitzp vaiaeii bepaaldb vbrb y sstatUS ftM aatispraak te kunir»ett maken bp ee^

fesslaa Errt 1t erabelW^et2pQBaii ai1 9 ear3ilibij^
»vbcrn JeRpfteerofmedbfeM»r sM^^ E ezitgsi^n^P0ni beRaaJMvbrW
de aanyraag aarspraak fe kuanen lafagrriakaffop aen foealag {art 9ttyvBeda an terde ^
De gegevens over danationaliteit mpgfinjvvadus hebban

Debadanalitbitisjaitemard nietgebrujW ateselbetiSBritsriwm awjMist bif aezff aanyragbrs yan kindefbpvangfo^^
jeeziebtuittavobreri

10 2 g

10 2 e

10 2 e

Ee eidbri^\«kteohniefc

d i

Belastingdieiist Toeslagen

3wadtyab Rpggonv»g SpO lMdAW
PB^bMa P9Z|3»p GEbitreoffi

■fi v’ T

10 2 e

Sbalastinadiensbrii

vvww be{3stjnadienkt ht
^

^43 a^mr7 1 i 06 34 H3|l 0 2 4gBalsiZpjuM basbroken10 2 e

10 2 e

houd^r p^tiimg uitspwfcsya

ZbafeaojaMbespwfen

Bbtreftbasbawaabiy j® ar rneb bezig^ h

KunJIj metljo^ansWing zpsken

Metivrfendaliikb^gtbef
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10 2 e

^fes in9 ienst Tpeslagen
Pi dH Sjpregj^Belgjd er vskt^cteigk
UJrpchta 37 £ben Haag 2 OQ3 o Tigevfr g

[hiaia sHnnd te n‘ t n
10 2 e

a

pogrgBstLurtldpc [ 10 2 e

a
Befe M^vraagiB^

10 2 e

10 2 e
JHailg

Zie onderstaBBrf en bijgevQegd berto

DeiAutbriteifcwil graagi egg^peaetjB bp vraag

i Kun jii een concept reactie opsteUen dan zorg llc woor feverdere beantwoorGling

riehting deAutoriteit

Z WiI ji| oak afetemmen met eo zorgen vciDr een akkQ9rd van directeunKTroeslagen
3 Mocht je meer tijd nodig hebben kun Je aangeyen hbeveel dao probeer ik verlenging
van de tern iijn te krijgen
4 Sraag OQtevyafc aehlergtopd infbrrnatje want is iieb zp tazien gaen wolledig beeldv

Bank
Met vciendelgkbgrbet

10 2 e

agyisegr’CparainatprgageyenapesEnerming Mp en A^6 ^

iurjdiscb bfileidSmedefekeF
” d

M1nisteri« yao Fioarsc ieii

jQfrectflra9t 0BrteitaaFEe aBtinsdi ^^
Bluster Bedi ijf Juridisblte^ZaMfi
kdite Voorbout 7 | 2511 C W | DEW HIAAG

Postbus 20201 I 2500 EE I DEN HAAG

1 f j j

10 2 e

Sminfjhril10 2 e

10 2 e

Onderwerp Oetr Oetr I3etr I vv vraagje

Baste tseiclft

Danklk weet nu Om vyelke inbeudeliifeuitepraa 10 2 9hetgaat Err syeet wFi dat recentiliikanderhoud
vani 10 2 e WeFjnbourieniKg^aak
Maar kenbelilklBopf er eok Igts bij de AR Hgbfeen julliadaar a ean aigrraal van ofjadif van I0 2 e baf

earateagnaaBBraagdifkaltiB rand rriakenp

MMyriendeliitbet

10 2 e

F crT n r r
•

r jrF r r F F^F r FF F f vFf ‘
F v F iFf f

■ • F F „vv F FFff •••FF

BelastingdienstPdeslagen
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Produetleregie Beleld ert«aktechniete

gtreeht3 3f Mrv Haag
10 2 e

■^belastingdiensfenr10 2 e

I ri
•

v r i • r

|it Vverfeirt uireEht B|a dinsdag S yiiijdag in ]dep 8aag op maandag danderdag ea wpefladag werfcik

10 2 e

avers Kcaari I0 2 e aangezien dij |l0 2 e[ allessamenkorTifc Oege

10 2 e |1 tfstuurmjjnvreacttevook

10 2 e

~^ Tgeslagen BLD@Bela tingdieost
io 2 e ■BT«eslagen BLD^Bdiastingdien stif~

pla2e| Tdeglagen BLP@Beiastingd ied^^^^
I0 2 e rrddslagen Bl PPBetdstingdienst

Paium 22i 20 1 12 59

dnderwafp’sEiate Bste Pw vraagje

10 2 e

2q 10 2 e

i joi 10 2 e

IfcstMur mjjn reaeddiQdke¥en 2C aar^ lo 2 e ^angezieo 5jj| 10 2 e| a]les Mmenkprint Deze ”suggestif

yan Rrpflierina
’

]5 QdS b0kdnd JJMmard^ dQdt de Bdldstlngd gp®djid va n

na5onaiite it

Mgt vneddeijjKe groat

10 2 e

Straiagiscb Mviseur iyi2 Belastin^^^^^

10 2 e

@defa5tinddiartst nl

astirtddiensbrit

10 2 e

~22r gfe291712p25d 10 2 e Zegtmirfjat veei dit Ifcderik eehter dafchet
2 gfzdieisl ggat 1Q 2 e |oro 10 2 g

10 2 e jTpasldgen BLH

Kp6Siaden BLD@Beiastinddiertst

| TQesiagen BLD@Bglastingdteost

10 2 e

ec 10 2 e 10 2 e

1 u y e froegiagan BLP@Bglast ing dienst

Datum 22 G5 2Q17i2 5fl

Onderwdrp Betr Fm vraagiP

10 2 e

|dfzciats gaat l
] arwikkaidmiesRrekirigep om^

10 2 gZegtrmij niet veal dit Il denfc ec iiter dat hetom
10 ie Izijp matdaL_
dlilkbaai^ tptesnroplossinft^te tal van deroapszaken Ik weetedfitermietrol io 2 e [arook bij

IHs^Jrors
10 2 e

m

Hfet lijkt mlt ewerfgen s dat5e nattenaliteit vao belanghiet tssnde geen enksfe ro i spealt in deza Ikzou

dad odknlst wetgn i«aamm jn eeW dfgnder dyeliektigareg^ zpu mpeternwarden

Mei Vrieri d ei i i ke q rost
102 e

JgridischdeleidsmedevverkeF
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Bslasting clienst n^£3esla|env

gi^aat yanf KSMM I U®aMi
Pcstlaus2092 1 3500 GB I Uirecht

10 2 e

■f^belastirigdienstml10 2 e

^Mw§zig op rna yr|

10 2 e
bimmmrnQ wmKmm

^peelt en of HHR gl J| aapgasJQten Kinrtad^ 4eze

■■‘r i

rbesi^en Bta

Teaslfg^n BLCS^BelfstingMien^t

¥an

y^an

Dati m

dndeRffierpiiFwcwaagje

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Zi© bijgaande ytaag WeetJ wat Hiep speeiterr o io 2 e il is aangpslaten Kennen wij deze casus

fejvriend©ljjka groefi

10 2 e

Bela5ting djenstffcies l agen
Prsductferegie Befeid en vakteRiinjelc

UirSchfr3 g7 Efert Haag 3^811

10 2 e

e uiaij 10 2 e

V XAV Vf r O r r • ■

r A
•■ •■•• i ■ i I X x

k werMiUirephfcop dingdag wijdag ih I3en Haag dP nSafidag S d nderdag |n^i«ifiasdag wM ite

Taas agen^Pl dpp^ 0| 2W^^
niet

dporgastuurd d®dJ 10 2 e

P PdBEO 10 2 e ^@miRfiki nte

Eifcigiastiiiadianstiril” 4

10 2 e pbglastihddiensinl 4

10 2 e pTfjffld rif

Onderwgfpyvraagp

10 2 e

m
h@bsias ingdfens1 nl ^

pparaaiiffgdtenatnfe
Aan [ 10 2 e 10 2 e

10 2 e

cpr

Besfg 10 2 e

Vi adfi AP kreeg jlehavolgendg sigriaai

10 2 g
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10 2 g

^gt ie B iQstin0snsWe sp tweeds mtiomlitiikmstvnr haaf djeme0watis ddimdmhffgmddsiag

\pof hedva0ggm van fee gegefes

Kunnen jullie mij a s^a^p pen Jcort antiaporci geven op de hterlaoyen in cprsief gestefe
yrapg Dan kMnneii we wellteiit pen^ extra proeeduFe voprlcQrnpn

Harteliike qroet \^ar l0 2 e

10 2 e

fUnetipnaFiS yoPr gp gegeyehspeSGHermmg
v rvv

Ministerie van Finanpieri
Mrte WoorhQufc f 1 DEN
ppsttius 202011 SOO EH I DEN HMfl

10 2 e

@Friirifin nl^10 2 e

V

Offc s6dcfit kpn irifprmptia levatten dJe nis| yppr u is Wsgprnd iftdipn u nietd geadresspeideperit of^

djt bsrjehi afousfe91i|k aan u is tomszsndsB wflxdtu vprzochtciafeaaH de slzend^rie raeiden en hgt

bpFtehtta yerwijclfirea De Stapt aanyaardt geen aarisprakelykheidiveonschacie yao welke aafd eak

dje yer 3add ftQudt metiis dg^ aan tfetielektraniseh mzmdmmn 0imep
This message iTlayegetain infQrmatignvthat istngt jpterided fprydu jf you are nptthe adciressee Dr if^

this message waa senfeteyoifipit rnistake yD j afe req ueaifid tejnfariri the sendar and daletelhe

messagesThe Staieaecepis na li atiiJi{y for damage gfiany kind resulting from the r isks^ idderentmdhe

eleetronifofensrnjssipn of me

BeBelastingdiepstv stdieen iiTmet 0pen yoeraan^ rMmgift^HezwaarsMOfe KlacBfefo

Dit bericht is mtslmtmdfoestemd VQOfae geaMsseetde Hel betieitlMyeiliouwdijkeMomafie ^
waarvoor defiserae geheinilfoiidingsplicht geldt Ajs u dt bexieht per abfos hebt onWangen wordt u verzocht het

foWWtjdfeaemae afoeai^

Ibe Dufoh TfeaiMdGu5toms Aarofostratmit dQeS nat accept fitmgst rEquestSi appeals COfflplaitttsy
aefH ers iiaiar fGniMn^
Busjuessage is solely mteidE^dbr tteia^ Itmay eontafo infomiafioa t}iatjg eonfidefoi^^^

F®MJegeiI£ybu iMHQhi®eidt idddTecipfontpleas« ^^

10 2 e
_| P|PSlJF ij 10 2 e toflfa flEi^ Berichfcwf

¥erzo€i Yap deJfopriffejforsopnsgegeyens ■r^gastonfe^
toeedemtidnaliteit

■ ^

iSoilega s

Graag ppyperert als jnkorngndP post en irigpleg pp mij

Dank
lyiet yriendplglte graety

10 2 e

adwiseup^eo5rginatprgpgpypns0escHermfni IWOp eg AySJ
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pridlseh beleid^medewerker
f ‘ ■ J

MlriMerievw^n FirigHspri

pirectoraat 3fiter^al” e ^^in
Cluster pedwjf Juridiscliev^akeii
Korte Vodrhout | 2511 CW | DEN HAAG

PdMl5iJS 20201 1 25PQ Bg [ DEN HAAG

10 2 e

io 2 e

•

JgmLiPflgPg
•I •HA A M l 1 v

Van feuteriteitpei^oonsgesevens ril]10 2 e

rgngaiTiHifiiiTirg
10 2 e

CC 10 2 e

Chderwerp F\w gaSKjuders ert tvpede rtatienaliteit

Geachte mevFOUwl
10 2 e

Ik s erwys u kQFtbefl^halls naarenderstaanete rmai[van de^p vaH de MastiriEdienst De APIs pvgedeze fcwestie

reedsydorlppigdeFFmaihgel nformefifd doQrde Fl van deBelasfjRgdienst

Pe APFyerzoeH^ehaar uitMUptiS|uJi20jD beriepten Qmtr gFit dezs kwest ei PeAPgaateryarwit
da£ rie Belastingd fiBst danHBffa ttief daideii|khefd bnyersdhaffeR

Met vnendsljJkggroefc

10 2 e

AUTDRiTeiT

I PESSOaNSGEGEVENP

Hutoriteitoersoonsdenevens nl10 2 e

10 2 e

Bezu iderihQutseyreg 3® 25fiH A¥ Den Haag
Hastbiis D^n Haag
autorifeitperScionsaeaevens ril

10 2 e
Van CP DGBEE [maiJi 10 2 e

Verzonden donderdag 6 juli 2017 11 38

Ay
CC | 10 2 e [
pndervyr^rii gastOL lers ett tweedg tiattona Ml

irt de ee5

hAafl mij lojuisfc gebe[d en Wll antwPorelD0pHaar yrape ^^

datFwa da AP zyifen antwQ e Cidn wodrIS juiirays ife juilte naFnen gap0emd ais

OTijn cdntactpersGinan Jk HeK Haar Uitgal6gd Hat lk ai s taezicjblhdudeF geen reaeA feb

p gar 2 Qrg r i0 2 e |gefift aan dat oxfewi]S beeft ¥an bel yastleggen MH^tweede
nAfckjnalitei doar aen ledlleiakyah Toealagen Eb zjjg aJ versebiljggdg gesRrefeken geWee^
TOetmedewerkers van de Belastlngaifinst IToeslagenl 0mdat er bl jkba ar ju ridische

prftbadures diepen enlopaR ®j| ifeclMr rifeti dQQrbaeiffi fistseo

A^erzpek aan| iQ 2 e]yvji jg[

termijn vanrbeantwggtding van bagrvc^^
Ver2oek aani io 2 e k WiI ja jdow eallega op de hoogta stel[eo vart devstand varl zaken eo^

aMerameb mathO 2 e|oveF da lermonenk Ik begreep van lio zel dab da DS mgetMkeriert

an datiPrgt yodr aep igngare verwerkWgstijd

IPEDR3JF10 2 e

Beste[ 10 2 e

10 2 e 10 2 e kge egg

levan bellen pm haar enig zipbtFEa geyeo ^10 2 e
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10 2 e

Hari elijke grd6j]i ari io 2 e

10 2 e f
functionaris voor gege5^ensbeseh^^

• •

Mjiiisterie¥an Finaii^prt
Korte VpQrhout 7 | 251 1 CM \ DEN HAAG

Postbus 2d26l | 2500 EE^ J DEN HAAG

10 2 e

■ ilminfiri nl10 2 e

■ I I •• j f a ■ I i i I » f ■ » « ■ ■ I I l l I ■ • J ■ l

brt bericfitkan mfprmatie bevatfen die nietyeor u is besternd Indien u nletdfegsadrssseetdeberrtiof^
dif berichf abusieveJjjk aan u is taegezonder WDrdt u verzQcbt dataanids afeenderte rnel den eti het

befiehtte verwycleren De Staat aanvaardtgefin aaeeprakelijkhsid vp0r schade van welke aafd eob

di07erbmdbgudi metn asn Karslektroniscb verzendee ven beRcbteny
This message ma5^ aanfgin mfQrrnatiert th at i^^^ intericled fbriyqu JTyou are jiobihe addiesseeeriif

this message■was aenfcta you mistake yfi u are teq uestsd to infQrrn th e sender and delete the

message The Siatmaecepts oodiabOity fardarnage ofiany kind fs suItlng fromlbemisks^ laherentin the

eleetrdhicttansmiasjdnioTmessages

Die Bbkstmgdiensf steIt grmajLiuet ppe3J ¥oorMa¥ragm aangifieny feezwmrseMfterayi az0eienj Mac]iiem
imgeKiskesMhrileBiea^
iDibberiefitdsidtfdukend bestemd^oor de gea iesseerda ayberkdiilpBi
de iscale getieifflhaud»g spHcl3t geldl Jl ttdd deneW pei ffirms MbtQntyangen M
4e ftfeeni^ter^fther^

T aiutehTaxand SustofflsAdifflJiistt0fen d0esiB appeals complakts npticesefdefl^
Sinjdai format 4Qtice sent by
THsmessage fe Bokly intended fer tbeiadiresseei if may CDnkm infbnnafion tikis eonfidentM andIega rprisilege i

ICyou ar rioftheiinfendediedpjentpleaEE Metdtldsmessage’^
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Miriisterie^aniFmanGien

s REtourariras PDstbus 202M 2500 EE^ Den Hsfla

DireptQraatrGeaer

SetastinatlierisS

Rqrte Wborhout 7^

2sti ew psriMag

fmrnm
2500 EE Den Hflag

W»r roten¥Brfis|d ni

IjslJchtingen

Autortfceit PersDoosgegevens

T^a v ^e heepfflF n

Pgstbys S3374

25fi9 a dem hmg

10 2 e

T 10 2 e

F

iminfin nl10 2 e

gnskenmjBFfe
2017 0000130311Datum 18 juif 2017

Setreft uw yerzoufe um nadere informatie ovep tweeda nationalitsit

GgauMa Wcilfsaii

gg briefyaa 6Jail 2017 tiebt y mp teyraagd gf dg SelastlogdiensgTagslaggn tie

afkpmst en tweede nationaliteit van toesiaggerecjitigden yastlegt Gpft vyilt □ weten

vyat de jaridi5che grondslag vppF Mt va^ d|e gegeyeng is

In feactle op uw yer^oek inferroeep Ik w ais ypigt

De geiastingdienst TpesiagenJegt afkomsfc van tOegfaggerecHtigden yag
Wei kriigt Belast ngdienst Toes|agen de aetuele gegeyens pyer de patipnajiteit uit

de Basisregistratie personen Brp Hierin wordt de tweede nationaliteit niet

pRgenQmen dPs die informatie beett de Beiastingdienst^Toeslagen hieffaie^
littps www riiksoverheid nl onderwerpen nederlandse nationaiiteit dubbete

nationaliteiti

De riatldnalitelt isyan belpng prn te kynnen bepalen oflemandeen vreemdelm is

zidartikeiS yprt de Vreedidelingenvye ert die infariTiatie is npdig ydppfiet
bepaiep van net recht op een toeslag Een yreemdeling moet nameiljk in het bezit

zijri van een fdepaaldej verblijfsstattis om aanspraakle kunnen raaken op een

tpeslag zie artike 11 vari de Vreemdeiingenwet 2000 en artikel 9 eerst lid van

de ^ ggrTiene wetinkOTnensafbankelijke regeiingen

idbk ypdr de partneripf medefeeiypDeteteltde wefalbapdfyaardedatdeze ib bezit

is van een depaaldej verblijfestatus om de aanvraag aanspraak te kunnen laten

maksn op een tdeslagf zfe ertikei 9 tyveede edderdeJid van de ilyyir^ De
Belastingdfenstfrpeslagen mag dpebeschikken oyer gegeyens ovep de

nationaliteit

|a9i0a 7
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■De nationaliteit wordt uiteraard niet gebruikfe sis seleetiectiterium om julst bij deze birertprartTGener^as

aanvrggers van liind FqpvangtQeslag feidai^ toe uit t0 voeren
Beiasitingatenst

OpsNenmprtf
^

ZQ17^p0flR139311
Ik yerttouw eroB g biermea ypldpende id hebben gemfisrmeerd

Hbpgaebtend^

D^jraetedF SeneraalBelastingdienst^
ng^nsdaze

10 2 e

Fag na2 WnZ
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l^ombtJdsmari
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Belastirigd ienst Tpeslage ri

T ayy epptactpersQon Matipnalp embydsman

Pg Ineer artikel 10 lid 2 sub e

Postbus 20921

3SOO C33 UTREPHT

Postadres

P9^bU5S3122

ZSWApPenHaag

Bezoekadres

BezujdenlipulseweslSi

25i4Mbs lt Hpai

1^

V

M

artikel 10 lid 2 sub e

^te3u@nalfenafepnibudsman n

Www naMiafeom|Wds^
Doorkiesnummer

Mi

1 artikel 10 lid 2 sub e

SeacbteMi^i«eiioiid2subewk
Datum

1 FEP ’fflft
QdS riummar

2Q1733177

Uw brief

I
peNationale ombudsman ^artaen orider^ioefeyit eigen beweging naar de

Opntroles diebe Belastingdienst Tbeslagen hiemaf
de rechtmatighaid van aangeyraagdei ofyoododlg toegekeride kinderopyang^

tpesiagen Hij doet djtonderzoBk op grond van titel 912 van de Algemenewet
besfuursrecbten vei2oekt u om hieraart uvif imedeyferkingteverlensn
verzoekt bii u om mfdrrnatt te verstrekken en om een aantai yragen te

beantwoorden Metdeze brief infOrmeert h| u over de inhoud van difonderzoefe

W
I

§
UwKenpiitrH

Bijlagen

■
BiChdhcietend rnedeworker

ehr artikel 10 lid 2 sub e

Aaoleidjirg onderzoek

Aanleiding voordit onderzoekzifc de diversesignalen diede Netfenale

ornbudeman heeft ontyangen van kinderopvanginstellingen gastoudeFbureausi en

toeslaggerectitigde burgers Zil klagen eFoyer dat vooraf^^^ vrywel aileerr de

aanyFagen Mn yoomebotten kinderopyangtoeslagiyan per^nen yan nietr

Nederjandse nationaliteit of met een migratieaqhtergrpnd op rechtmatigheid
worden gecontroleerd Volgens sommigen maakt Toeslagen zich daarmee

schuldig aar etnisch profileren De Nationale ombudsman wil weten aan de hand

van welke criteria Toeslagen de te controleren aanvragen en voorlopige

toekenningen selecleert en handmatig controleert

Onderv erp

Comrclc SCO Be astingdiensl

Toeslagen opTedhtmallgneitj

kinderopvangloes ag

m

mm

m
■

mmM
wwM

m

i
m

Onderwerp van onderzoek

De Nationale ombudsman omschrijft de onderzoeksvraag als voIgtI

Maakt Toeslagen bij het selecteren van de aanvragen en voorlopige

toekenningen kinderopvangtoeslag met een verhoogd risico op

onrechtmatigheid onderscheid naar tweede nationaliteit en of

migratieachtergrond van de aanvrager en of zijn toeslagpartner Zoja is

drf Mdensc^e dperecif^

Op basis van deze onderzoeksvraag zal de Nationale ombudsman onderzoek

doen en tot een oordeel komen

t

Ii

KSt
S mm

M wM
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11 mi
mm

Onsnutnmer

2mimm
m

WM

WMWl 2IP

I
m

Verzoek om informatie

e rn een goM beettfte Kriigeri van uw Vfarkwpfve^ om antwoorct to

geven op de volgende vragen Bij de vraagstelling zijn wij ervan uitgegaan dat uw

systemen eerst aan de hand van Tislcogerichte bestisregels een adtomatische^

seleotie mafcen Van doaanVragen eo voorldpigo toifcehhihg6n m ’vethdogd
risico en dat deze daarna handmatig door uw medewerkers v orden

gecontroleerd

w

i

III

i

Automatische seJectim fiiipmr0ymaanvm^^ veodop^e toetonwgan
1 Hoeveel nieuwe aanvragen kinderopvangtoeslag ontving Toeslagen in de

periode 1 juli 2017 t m 31 december2017

2 Hoeveel Van deze aanvragon heeft het systeem uitgeworpen vanwege een

verhoogd risico

3 Hoeveel voorlopige foe^n ogen heefthet systeem in de periode 1 juli 2017

t m 31 decemtjer 2fli oitgeworpen vanvvege een verhoogd risico

4 In hoeveel van de in de vragen 2 en 3 bedoelde uitgeworpen gevallen had

de aanvrager of de toeslagpartner een niet Nederlandse tweede nationaliteit

of migratieachtergrond G aag een uitsplitsing naar het aantal narde en

zachte uitworpen
5 In hoeveel van de in vraag 4 bedoelde gevallen was de niet Nederlandse

tweede nationaliteit of migratieachtergrond de belangrijkste reden voor de

Mjtwdrp 0raageeri uitsplitsing naar h^ ’harde en zachte uitv orpen

6 Welke risicogerichte beslisregels zijn in het Toeslagen Verstrekkingen

Systeem of in andere systemen geprogrammeerd en kunnen leiden tot

uitworp Betreft een of meer geprogrammeerde beslisregel s de tv eede

nationaliteit of migratieachtergrond
7 Gelden voor de uitworp van nieuv e aanvragen haide ultvyorp’^ dezelfde

hB5lisregfls alaypordeMityyorpvari voorlopige toekenmngent zaehte

uitworp Zo nee kuntu dittoeiichten

8 Als een aanvraag of voorlopige toekenning is uitgeworpen vanwege

verhoogd risico wordt dan per geval aangegeven welke criteria of

risicofactoren van toepassing zijn
9 Hoe vaak werden de risicogerichte beslisregels vanaf 1 lanuarijOl

geevalueerd en of aangepast Graag ontvangen wij van do laotste evaluatid

een afschrift

10 Maakt Toeslagen ondersche d tussen de verschillende nationaliteiten of

migratieachtergronden bijde bepaling van het verhoogde risico Zoja kunt u

aangeven welke nationaliteit en of migratieachtergrond en in welke mate

een verhoogd fisicoi opleverert

1Wi
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f
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mm
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de Nationatu
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warn tt
mm
S

a

Ons nummer

201733177

»

•i

3

1 1 fs Toeslagen biKend mdtde evsntwels toeede nattoMliteilvan cte

aanvrFagedtbasfegdartoarfZdia ^

a hoe komt Tdesiagen aan dezetaformatte
^^

bi is Toesfagen bavoegd om Inferniatfe eerste en of tweede

natidnajjteit in te winneni vast te feggen en of te gebruiken Zo Ja op

gFondiwaarvan^

mJeToeslagen bekend metole peedoj n

jaafoucfem of van ^igenarm rae de gestoyden o eao ^

a hpe kornt Toeslagen aan deze informatie

t ieToeslageh bevoogd ona deze nformatte in tewinneri vastifedeggen

ep of te gebrulkeni Zo ja op grond waarvan

e in hoeverre is de natidnaliteiMigratieaehfeiifond vart deze prsonen van

irivided dpde bepafirig van het verhoOgd risiGoO

HanUmame bBoa^sting vmaanyragenmvmvoodp^e toalmtmgBgi

13 Hoeveel van de opgrond van natipnaljteit niigratieachtergrond uitgeworpen

gevalien zie antwoord op vraag 8 heeft Toeslagen handmatig geeontroleerd

0p reebtmatigheid
14 iFt hdeveelgevallen heeftp handmatige bpordeling dJrecfgeleid tot een

afwijzingof toekennirig
15 kMeveeigevailan heeftTdesiligeri bideaah^

nadere gegevens bewljsstukken opgeyraagd In hoeveel van deze gevailen

h^ftToeelagen deaanyraag uiteinPii|k afgevi ezen Fespeetfevelijfc

vooriopigl tGiegekend
16 Welke instrdOtiee eh riehtlilnen geeft TPslageh aan haarrhedewerkeFedie de

hindFnatip beprpUng uitvperen7 4|s deze zi n vastgelegd iridpOurrienten

kurst 0 volsjean rrM P toezending van dezekdfeh graaiorttvangen w| de

netruotidd eh hGhtliinen die van kreehtyvaFen in de periodevan T]Hli t m

31 decerTiber 2017

wM

I

a

sm

Vt

sal

m

m M

i

1

m

i

fi
WM

im
fM
W

i

II

1 Oaernaast vreag ikeorn allelnfpFrnatie eh ddoumentenaa FiFii| teverstFekken die

reievant Kunnen} zijn voor dit ohderzoek

Uw schriftilijkeFeaQtie op ditinkrmatfeverzoeko

weken

W

m

Vertreuwelpe informatie

Ik verzoek u orn mijn rnedewerkers ihzap teverlenen jh en inkFmatfete

verstrekken over het nsico olassifiGatieiTiddet en de werkwjjze van Tpestagen

inzake de controle Pp rechtmatigheid Ook zullenzjj niogelijKvyiJIen spreken met

medewerkers die directbetrokkeh zilh bii het forFriMiemn eh tetpasseh van

besiisregeis en met medewerkers die de handmatige controles uitvoeren

Pi

mm
m

00015



f

JoNarion le

ombudsman

iB

m ill
^

■I
2
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OraesfaggRffitPsCip 1^02 2Qi 8 e®0Q ^e5tuyrd £ie©r

Maai

Sm
10 2 e

Dnctew^rp
wpiprosm
Fv Matipnalfe oraisutjsma^ Opening phderzee naapetnfac^ profiferep

Dag io 2 e

De Nb lieeftaen niewv^ onbanEoek gestart bil kear gve^gna tesEjehtproces
Omdat het gaat over etnisch profiieren en ook gegevensinwinning uitwisseling hierbij vast de ^

vragen

10 2 e neemt het voortouw bij de beanKvoording

MelwieddalijKagroef

10 2 e

Ba eidan «akteciinia p

BaUistJagbllenaiPbasiageri
©raadtvan BpggenweglSQC [iMElM DtreeM 103 37^Q3
PQStl3gs 2092 35QP Uttecfit

10 2 e

l elastingdieristnl
www belastingdienst nl

dpp 10 2 e

ham

10 2 e

Cc

Oaterrc JKdg ZPIS MM
iOnclemgrp IHatippale ombudsman Opening onderzoeknaarfitnisap profiieren

Goedemorgen allemaal

^i anGebtendontying Ik dbgpeningebnefwaa Natidriale drribudkrnari het vetwaGhiejf
GhdeGdekbpent haapde i^sGhtrrtatigheidbcGntnplea ifTzakeiKSfriaahvtagdh e

Ddio zGu van inderqpyangiristeilingen eM^ het sigpgai hebben entyangen dat

Tdsalagen birziin controles rnpgelijk ethnisch profileert Voor zover Ik kan insehatten vlqeit dit yddrt
pit hel io 2 g inderzoek waanhgemachtjgdeeh de dire^^ de opvangin^ejling ditfelkens

roepeiE—^

00016



IrtMjl^^er yanzijri ori iei2oelc heestcie^fe
door Toeslaaen gehanteerde cQntroleeriteria en vraaot hil om Jnzaae in het Fisico elassificatiemoclel

11 1

Hi| yraagttzich af af an in wefhe iriate ii epotroles oridorseheid vi o

nationaiffiereof roigratieachtergrorid De AP is eetx|eF ai geTnfdriTieercIL

Daonderzoeker gaf aan dat fiij graag eerst de antwoorden en de gevraagde gegeveriaohtvaFrgt
alvoi^ns eetr aaiital gesprekken rnet medewerkers tewillenhoudeS

D reactidtermp op de openingsbd^ls vier wek^^ ladieit nddig kan die termijn altljd wel Wat

verlengd Worden kladat vragen zp deantWOord
■

gesprakken tietjberi plaat^evondet yolgt in de

regei eea varslag van eevindinged waaiepWe konrieri t^pren en VeiWJlgerlS uiteindelpeen
openbaar rapport met eventueel aaiibevelingen

Wie neerntdeWpprtrekkersrol op ziph

11 1

lyiBtWriendeiijke graet

10 2 e

Bei^ingiensOTOeslagee
KlachtcoOrdinator en contactpersoon Nationale ombudsman

10 2 e

■Qe^agariStLpDoorgestuurd door 10 2 e

Aan 10 2 e

Cc

19 02 2018 09 07

Onderv erp Opening ondetzoek naar etnisch profileren

Datum

Bests 10 2 e

Hierbij stliLir iklullie sen a^fechriftvan de brtel vyaarniee «ij vrijdagji een onderzaek naar

etnische risicoprofieten geopend hebben

Met vriendelijke groet

10 2 e

ctrrttiuctsmatt

Bureau Nationale ombudeman

Postbus 93122
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10 2 eTelefoon
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KantporUtrechi

Postbus 4510 6401 JA Heerlen lelBfoon Artikel 10 lid 2 sub e

Bafurn

gi niaart 2018^
De Nationaie ombudsman

Da hear mr R F B van Zufpheo
Postbus 93122

2582 AC REN HAAGi
Uw kenmerk

281733177

Kenme

BT201 80321

Betreft

UMf pndarzoek naar controlaa pp reehW^^ van kinderbpvanpfeslagen

Geacht hear Van Zutphen

Op 19 februari jl ontvingen wij uw brief \waartn u aangeeft uit eigen beweging een onderzoek te starten

naar de controles die de Belastingdienst Toeslagen uitvoert op de rechtmatigheid van de aangevraagde
of voorlopig toegekende kinderopvangtoeslagen

Onderwerp van onderzoek

Re onderzoeksvraag van dit onderzoek wordt door u ale yplgi omsoHreyen
Maakt de Belastingdienst Toeslagen bij hel selecteren van de aanvragen en voorlopige

foekennmgen Wnde opyanpfoas ap met een yerftdogd ris eo o^
naar tweede nationaliteit en of migratieachtergrond van de aanvrager en of zijn toeslagpartner Zo

ja is dit onderscheid gerechtvaardigd

Uvv verzoek oni thforinatie

in uw bFieftverzoektu one orn a te geven op de in uw brief gestelde vragen voor het verkrijgen
van een goed beeld van de werkwijze van de Belastingdienst Toeslagen Hieronder volgen de

antwporden op deze vragen Ter verduidelijking van de werkwijze wordt eerst ingegaan op de

risicogerichte aanpak zoals deze door de Belastingdienst Toeslagen wordt toegepast

De risicogerichte aanpak
De Belastingdienst Toeslagen gebruikt een risicoclassificatie model op basis waarvan nieuwe aanvragen

en mUtatiesiop vGorloplge toekdnningen wdrden Moordeeid op het rlsieo dat de aanvraag of de orutatie

niet juist is ledere aanvraag of mutatie krijgt een risicoscore van minimaal 0 en maximaal 1 De

beoordelinpyindt plaats op basis van beslisregels en voorbeeiden van goede en niet juiste aanvragen

die zijn opgenomen in het model Door steeds voorbeeiden van goede en niet Juiste aanvragen toe te

voegen leerf het model deze aanvragen als het ware steeds beter te herkennen De aanvragen en

mutaties met de hoogste risicoscores worden geselacteerd voor behandeling nadere beoordeling door

een medewerker Het model gebruikt grondslagen op basis waarvan de rechtmatigheid van aanvragen

en mutaties v ordt vastgesteld

De risicoscore wordt bepaald met 15 decimaien

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden
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Cte antw^prcietT

Vrami
Hoeveel nieuwe aanvragen kinderopvangtoeslag orrtving Tbeslagen in ds peniode i juii 2017 t m

31 december2017

Antwoord

In daze periode hebben wij 58 8 l nieuw© aanvragen voor de kinderopvangtoeslag ontvangen

vraag
Hpeveelvan dezgaanvragen heafthet sySteeinuitgevyorpM van^ verbopgd risicp

Antwoord

I0e 406 aanvragerr met de hppgsteTisicpsepres zijn geseiecteerd vpor behandejing

Maagg
Hoeveei vooribpige tbekennirigen heeft bet s in de periode l jtili 2017 gnri 3i december 2017

uitgeworpen vanwege een verhoogd risico

Armmci

5g8i6 motaties {Van dg in totaal 185 447 mytatie^ gp Vpprtopige tpekenningen metde hopgstg
risicoscores zijn geseiecteerd voor behandeiing

Vibag
in bpeyeel van de in de vragen 2 en a bedoeldel yitgewprpen gevallen had de aanvragergtde
tpeslagpartner een niet Nederlandse tweede nationaliteit of rnigratieachtergrond Graag een

uitsplitsing naar bet aantal ‘harde en zachte uitworpen

Antmoord

De tweede nationaliteit of rnigratieachtergrond van een aanvrager of toeslagpartner is geen beslis of

uitworpregel Nationaliteit vormt wel een beslisregel in het risicoola^iftcatie nTodel De natipna^^
namelijk van belang om te kunnen bepalen ofjemand eeti vreemdeijng is zie artikel 8 van de

MeemdelinienwetgQOQ en dteinformafifils rtPdig yppfhetb^ bet recht op een toeslag Een

vreemdeling moet in bet bezit zijn van een bepaalde verblijfsstatus om aanspraak te kunnen maken op

een toeslag Zie artikel 11 van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 9 eerst lid van de Algemene wet

inkomensafbankelljkd regejingeri 0 vir Van de in totaal 92Zgeseleeteerde aa^ 406 nieuwe

aanvragen en 516 mutaties hadden 203 22 aanvragers of de toeslagpartners een niet’lVederlandae
nationaliteit De geyraagde Mitsplitsing kan begin april worden gemaakt

Vraag 5

In hoeveel van de in vraag 4 bedoelde gevallen was de niet Nederlandse tweede nationaliteit of

rnigratieachtergrond de belangrijkste reden voor de uitworp Graag een uitsplitsing naar bet aantal

‘batde en zachte ditworpen

Antvjoord

In geen van de gevallen was de niet Nederlandse nationaliteit de belangrijkste reden voor selectie De

geyraagde piteplitslrtgMnbegirl april wp^

Vraag 6

Welke Tisicogerichte beslisregels’ zijn in bet Toeslagen Verstrekklngen Systeem of in andere systemen

geprogrammeerd en kunnen leiden tot uitworp Betreft den of meer geprogrammeerde beslisregei s de

tweede nationaliteit of rnigratieachtergrond
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Antwoord

Dp risicogerichte beslisregels worden door de Belastingdienst Toeslagen vanwege hat vertrouvveiijke
karakter niet bekarid garriaakt Oe bealiscegala kdinnen overigens wel op fiet kantoor van

Balastingdienst Toesfagan ter inzaga aarr aw medewerkers ter beachikkirig worriers gesteld Wat de

beslisregels betreft mark ik nog op^ dat een tweede nalionaliteit of een iriigratieachtergrGnd geen

besNsregel is en rius geeri reden voor selectie Nationailteitvorrnt wel eeri besljsregel De reden

daarvoor is in het antwoord op vraag 4 toegeiicht

VraagJ
Selden vodr de Uitworg van niedwe aanvragen ‘harde uitworp dezeifde besiisregels als Vbor de uitworp
van voorloplge toekenningen zachte uitworp Zq nee kunto dif toelichteri

Antwoord

Voor zpwel de hardeais de zachte Uitworp Worden dezeWd been

Vraagd

A|s een aanyraag of voprldpiga toekeninjng id ditgiVvorpeii vaiivyege ye risicot wordtidan per

geval aangegeyeri wetke criteria of risicofactoren van toepassing din

Armmm

Nee De bedaridelaar kriigt ntet te zi^ op basis waarvan een aanviaag of niutatie wordt geseieoteefd
voof bebandellng

yram
Noeyaatewetden de yisioogeric^ beslisregefs’ vanaf t ianuafi ZOlSgefyaideerden of aangepast^
Graag ontyangen Wii van de iaatste evaiuatieeen afscKrift

Antwoord

Sinds 1 januari 2016 zjjndd^nsicogefidhiebesiisregel njelaa^ is wel 1 besilsrege

toegevoegd

Vraag 10

Maakt Toeslagen onderscheid tussen de verschillende nationaliteiten of migratieachtergronden bij de

bepaling van het verhoogde risico Zo ja kunt u aangeven welke nat onaliteit en of

migratleachtergrond en in welke mate een verhoogd risico opieveren

Antv oord

Nee Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de Nederlandse en niet Nederlandse nationaliteit

Dit ieorndat een aanvrager met eert niet Nederlendse nationaliteit In bet bezitmoetzp van een

bepaalde verbfijfsstatue om aanspraak te kgnnen maken op een toeslag Zie antwoord op vraag 4

Vraag 11

Is Toeslagen bekend met de eventuele tweede nationaliteit van de aanvrager toeslagpartner Zo ja a

hoe komt Toeslagen aan deze infdrmatief
b is Toeslagen bevoegd om informatie over de eerste en of tweede nationaliteit in te winnen vast te

jeggen en of tegebruiken zoja opgfond waarvan

Antwoord

De Belastingdienst Toeslagen legt de tweede nationaliteit van toeslaggerechtigden niet vast De

Belastingdienst Toeslagen yerkrijjgt gegevens betreffende de nationaliteit van toeslaggerecbtigden uit de

Basisregistratie personen Brp De tweede nationaliteit van personen wordt niet vastgelegd in de Brp
Tot aan de invoering van de Brp per6 januari 2014 werd tweede nationaliteit vastgelegd in de

Gemeentelijke Basisregistratie GBA en door TVS automatisch overgenomen uit de GBA In die

gevallen waarbij tweede nationaliteit is overgenomen is dit gegeven nog aanwezig in TVS
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Dit gegeven werd en wordteehter nf^gebruiM door do Belasbogdienspoeslagenv de tweede

nationaliteit wordt verwijderd uit TVS Dit zal binnen enkele woken gereed J^a ejanoarf 201 4 hoofi

er dus gaar yastfeggirig yati tweedo natibi^liteit plaatsgeypnd id TVS da basis voor de vastlegglng
was gaiegeri in da Awir

VraagW

IdToasiagadbakend metda peedslnationameit migratiaacbteFgrond yab gastoudarsdf van eigenaren^
van de gastouderhureaus Zo

a hoe komt Toeslagen aan daze informatie

b is Toeslagen bevoegd om deze informatie in te winnen vast te leggen en of te gebruiken Zo ja op

grond waarvan

c in hoeverre is de nationaliteit migratieachtergrond van deze personen van invioed op de bepaling van

het verhoogd risico

Antwoord

Nee Wij zijn niet bekend met de tweede nationaliteit of migratJeaphtetgrond van gastOMdersdf
gastouderbureaus

WaagfS
Hoeveel van da op grond van nationaliteit mjgratieachteEgrond uitgeworpen gevallen fzie antwoord op

vraag 8} heeft Toeslagen handmatig gecontroleerd op rechtmatigheid

Antwoord

Alle 203 aanvragen en mutaties die in de periode 1 juli 2017 t m 31 december2017 op basis van

risicoscores geselecteerd zijn en waarbij de aanvrager of toeslagpartner een niet Nederlandse

nationaliteit heeft zijn gecontroleerd op rechtmatigheid Zoals bij het antwoord op vraag 5 en 6

aangegeven was in geen van deze gevallen nationaliteit de belangrijkste reden voor selectie

Vraag 14

In hoeveel gevallen heeft de handmatige beoordeling direct geleid tot een afwijzing of toekenning

Vraag 15

In hoeveel gevallen heeft Toeslagen bij de aanvrager toeslaggerechtigde nadere

gegevens bewijsstukken opgevraagd In hoeveel van deze gevallen heeft Toeslagen de aanvraag

Miteindalljk afgevyezeil respeetieyeiijk IvporlQ

Antwoord op vraag 14 en 15

Van da ZGSop baais van risidosooFes gesetecteerdaaanyragan OFi mutaties waarbij da aanvrager of

partner een niet Nederlandse nationaliteit had is in 25 gevallen geen extra informatie opgevraagd in 7

gevallen telefonisch navraag gedaan erv in T7T gevallen aanvuliende informatie opgevraagd^ Van deze

171 gevallen heeft 47 keer zonder wijziging een toekenning plaatsgevonden 60 keer een toekenning
maar imet een wijziging en 64 keer een afwijzing

Vraag 16

Welke instructies en richtlijnen geeft Toeslagen aan haar medewerkers die de handmatige beoordeling
uitvoeren Als deze zijn vastgelegd in documenten kunt u volstaan met de toezending van deze stukken

Graag ontvangen wij de instructies en richtlijnen die van kracht waren in de periode van 1 juli t m 31

december2017

Antwoord

Het behandelkader voor de medewerkers is als bijiage meegestuurd Het behandelkader moet overigens
aarigepastvyorden omdatdf ^SL 74bnef niet nneefgebruikt wordt

Toeiichting Deze bijiage vait buiten de relkwijdte van het verzoek
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Contact

Mgeht u naar aanleidiog van daze brief nog vragen tiebben of aen toelloMing wensen wi| zp gaarne

berefd omBn een persooialijfe pnderhoijd ndder met u lb tagaanop deriaipgerlchteaanpafe
daafvoor contact latan opnemen met een van dd eontaotoarapnan yan de Balastlngdianatrrdaslagart da

hear ofdeBeerArtikel 10 lid 2 sub e Artikel 10 lid 2 sub e

Hoogachtend

jBe|astir ^iarist Tbaslaaen„

Artikel 10 lid 2 sub e

10 2 e
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64«JAHeeffeR Teiefoopostbusi^^cf

DatumDe WattorialeomfeUdsn^^^

Djg heer mr R F B yap Zutphen

PpstfJiJa 931Z2

2 09 AC DEN HAM

MMEI2M8
■Jw konmsrk

201733177

Kenmerk

Betreft

□w ondsEzoefe naar controles op rechtrrtatigheid van kinderopvangtoeslagen

Geac HM liedr ZwtpHen

Btf briaf van 2i maart 201S heb jk u een reaetia gegavatt pp uw aehrijven van 16 februariZOlS

vtfaanh p aarrgaaffi ult eigen beweging een ondeKoek teetarten naar de contepies die de

BeiastingdienatTTdeslageri yerder loeslagenj uijyoeCbPvderechtmatigh yan de aangeyraagde of

ypprlppig lOqgekende kinderapyarigtpeslagen

Cp 30 aprii 2018 beet op mijn kantddr een ^|eenkornet plaategeVonden waarbif medevitarkefe van uvv

Bureau en van mijn dienstaanwezig swaren Van dezijdevan Toesfagen is een presentatie gegeven

over de fisicoelassifiGatie Ook is ingegaan op de voorafgaand aan bet gesprek dpof io 2 e

^

van uw Bureau gesteldeyragen naar aanJeiding van mijn brief van 21 maart zal 8

Toegezegd ie daarbil dat deze vragen dokachrifiaiijkzulieb word^^^^^ Hierbi| kom ik deze

toezegging na

10 2 e

Annm’D^jiskpgMiChMMaopak^^ 1

« Hoe zijn de beslisregels geformuleerd Graag een aantal laten zien

Antwoord ditfyam de orde gakopien dd pmeritBtm HerQiredgens ggm tmsIisrBgets
rnaar weegregels

Welke criteria zijn in de beslisregels verwerkt

O Adres of woonplaats

Q Gastouderhureau

O Kinderopvanginstelling

s Gastouder

Q Eerderetpesiagscbuiden met of zonder opzet grove schuld

p Soort of hoogte inkomen

Antwoord

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Voorbeelden van weegregels zijn Toeslaggegevens aantal uren aantal kinderen hoogte toeslag
BRP gcgovons gozinssamonsfolling afstand van v oonadres tot opvang} Inkomensgegevens

Hoogte en bron inkomen verhouding inkomen opvangkosten Eerdere toeslagschulden

Wanbetaling zorgverzekering

In uw anhvoord datum en kenmerk van deze brief vormelden

00018



2

KenmWlti

M018O5

9 Welke erlteMia dra en inde ppakt^ felj^aan eeK verKddgcl risfcp^

AMmord Ds iMicafomn^^^ opy^n^mry aantaUnscPrijyinaBn dp het adms an inkomn ttsdbm

momenteBfdBstBrksteyzeggingsM^^

f Welkp groridslagen gpbrui|t^ beoordeling redhtrriatigheld

Antwoord^ Hat modafmaaktgaea gebaiik Man grondslagan maar van weegragels ErwQrdteaa

inscbgtdmgarnaald vm dBjuistheidvmaan mmaasmbasia yan daze wBagregels^ Vdorbaeldan

van w egregels zljh hierbqven verweld Het modBl bledt slachts ‘dsicovolle’ aanvragen tar controle

aaa Gonfro e yan grmdslagBn gebaud dgar toazidhtmdawark^^

’yporbeeldep yadgoede edrtietgofidd danvfagendifizijdop^^
s Hoe kari jTiet systeem deze voorbeglddn herkennen en toepassedpp de te beoprrielen aanvrageri

voorlopige toekenningen

AntmordAToaslagan baaft deza vmrbBaJdBnrzajfv j^amdldaavmman van aiie extra gegevens De

MQtbdaldenbastaaduifaabmgm^bbeiderQgMntddrziJdgBcQntrd^
modal bepaait vervolgem boaBan gamiddelda goade^aanvmag amiizibten hoe aen genvdd^^^
’fQutB aartvraag arait zM Eikaaanvraag kriigtzo Ben risicdmara

• Tpeypegan vari riiedwe vdorbeelden yad gded fQdtj Ippepd mad^
o Hoe kan het systeem nieuwe voorbeeiden selecteren Hoe waarborgt Toeslagen dat het systeem

de juiste conclusies trekt en de nieuwe voorbeelden op de juiste vvijze classificeert

Antwoord De nieuwe voorbeelden warden door Toeslagen zelftoegevoegd aan het model Toeslagen
been sen aantal waarborgen om het model te controleren

De eerste is een statistische waarborg Bij het rnaken van het model wordt de set voorbeelden aselect

in 2 delen geknipt een trainingsset en een validatieset Op basis van de trainingsset wordt het model

gebouwd Vervolgens wordt de validatieset gebruikt omte controleren in welk percentage van de

gevallen het model een juiste risico inschatting maakt

De tv eede waarborg vindt plaats vlak voOrhet moment van toepassen van het model Toeslagen
biedt dan aanvragen die volgens het model risicovol zijn als een steekproef aan de behandelaars

aan De behandelaars kijken ofzijhet eens zijn metde inschatting van het model Is deze aanvraag

de moeite van het controleren waard Het model wordt alleen toegepast als de uitkomst van de

steekproef goed genoeg is

De derde v aarborg is het monitoren van resultaten na controle op de lange termijn Toeslagen houdt

bij welk percentage van de aangeboden posten na behandeling leidt tot een correctie of stopzetting
van de toeslag DIt percentage ligt aljarenlang boven de 70

mrdeenzachmautdmtiscm uitworfi

Vraag 2

9 De 406 aanvragen met de hoogste risicoscores zijn geselecteerd voor behandeling
o Wat was hier het selectiecriterium de score bijv alles boven de 0 8 of het aantal bijv de 304 hoogst
scorende gevallen

Antwoord In principe warden alle posten met een risico boven 0 8 gecontroleerd aangevuld met de

hoogst scorende posten onder 0 8 op basis van beschikbare behandelcapaciteit
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Idem voor de 516 van de 135 441 mutdties op deyoorlopip toe

AnMQOa} MmmrgQlMn^ c^tem als vmr hieum mnvmgm

VramSi
» VVelkemicogerichtebeslisregelszllmnhetsysteefri^geprQ^^^

AntWQordi InM risiooclmsifiestkrngm zimn ge^^^ nnstmrngeis^ mm
lyeegrege s a dejpmse jfafe^ mcirfyllgnkpmm

I4ationaliteit yormt weleeh besltsregii Kaht ti deZe bdsilsregpl toelichtenlWelka piintert bepdfdfifilt dbll eep

rttet ^Nederlandet aileeh ydrblljfsstatus pfpok apder as^

Miwogrd miMUm m^Ben NedemndspaspoprimM em waegreget in het modaL

mm9
«i Weike beslisregel is t a IjandariaolB toegeyoegd

AntmDprd Da weagrem ‘AanvmgBrneeft een b^MandsuitMnng’is tdegBrnagdan wprdldQprpet

model ook mkand alsmsico indipatpr

Mandmmtige beoordeling

Vmeg
Hoe gaat deze beoordeling in zijn werk Weike criteriaA heckllst werklnstructfe

Anfwpard Hefbehapdelkadetis meegpptuijrdbi debsantwomingvm d m^^mWMpm

Hoe ziet een aanvraag mutatie voorlopige toekenning er uit nadat deze is uitgeworpen

Antwoord Sp bebandpim geptifildPel Tddslagm VersIrekkingmSysteem rVBldmdepdntrplBM
vemBrken lndepresenmtieisniemmeenkodedemnmmMge^em

Registratietyifeede nathnallteit

Vraegli

isdetweede natlonallteit ^ betTOS

Antwoord Dit staat in de planning en wordt op korte termijn uitgevoerd

Overige dfiderwerperi

Vraag 4

Bij hoeveel nieuwe aanvragen voorlopige toekenningen hadden de uitgeworpenen een niet Nederlandse

nationaliteit Qraag een uitsplitsing van het aantal van 922
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Kenmerk^

Animord mMaatgeArnmin da daarmQdrdinffvm daaerdam mdMm

VaA dam Maal922^ gasataataeixie aaimragai^ 4Q8miama aanvmgan an 5i8 mutatias} haddon 203

^22 laamagars ofda tdaslagpadmrsmn niamadarlandae natidnameiV

mmBAANmAGm mMMiBG TOTAAL

712mmGBRLANPBR

mmm
mTAAt

Gmtgenjala da Qm Glvi§m‘aadmB^ natignafitelBpiatJumM^ gaap
Nederlands paspaartL

Vraag 9

Laatste evabgtie van de bes[lsre|eis Graagontvaiigen wjj een riotitieeri ofverslagvan deze lnterna evalaatie

Antwoord Padsta analistaamn TdaataaM pBbdaaamtelmhingangamaaHt^Mn Isatsia

avaimtia Gazamntekmingan mnyooM teaPnmh yanaard

Contact

De heenrtikei 10 lid 2 sub van uw Bureau kan ingeval van vragen contact opnemen met een van de

contactpersonen van loeslagen de heer artikeMO lid 2 sub e l of de hear

312

109 20394

406 516 922

artikel 10 lid 2 sub e

Hoogachtend

BalasthT^fegt Tdeslagen

artikei10lid2sube

JI

10 2 e

00018



Am

Ammii£0

PERSOQlMSE3EVENS MutQMsitJ mmmsg0ge¥em

PcjstDi®933M 25W4J OanmsB
@szy I dejltiautaew eg3C 2554 a¥ Secr Haag

10 2 e

aytpriteitpfrso0riSgggiaMgfis nf

VeEtfppp eii|fc Aanpte teiid

Mnisi0rman Ffmaacfe
10 2 e

Fwnct Qn3ris VQ rGegevens| escEem
KorteEVeerhoLfti

25Cffi f| OerPttaag

0ns kanFHerfe
22018^ 22445

Patwm
26 navernfaeF2Qia

QmtBMpempm

10 2 e

Pndervvecp
TbezfiwdingEppe yaxiMefgeMehtaan Mimsterigyan Bnaatci qt

Geaehte 10 2 e

Bijgaand orteaii^B kQpievan^ejaEriefdie de AMtonteitiPersooBs^evews |Ai^ reeenljEeeftv^rstiivKd

amhetMnistmeyaKH^

Briefvan 26 npyembep 2pi8iijet pridewe^ Irifcimatte eetlscartyan de ongetekeride
yersfeyad dezeEriefheefEtiMEpp 2d rip¥emB0r2Q

Ik Epop uIdermee voldoende geJiiformeerd

Hoogaphtend

AMpKted Persdpnsgegeved
Nairipns dpze

10 2 e

MckUngsimM^omoletead Qndmom

Bylagelff t fod® ma 6rief 1
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AUTGRiTElT
Autoriteit Persoonsgegevens
j siu§9g74J25qSs A^
Bezuidenhoatseweg jO AV pF n Raag

10 2 e

aMfeEiteitjiffirsQCjnsgepvensnf

AangetsskgPid
Ministerievan Financier

Pi eetoragt 0eneraatBe|astnsdiehst

directeur generaal

KoiteVpbrhouty
2500 EE DEN HAAG

Opskenmgrk
mmmm

Datum
2e re®ernbeF20iB

CPiitaetpersQon

10 2 e

QrTder^erp
infbfiwatiayer^^

Seachteheer Hoekatm

0eAurt QriteitHersapnage^enstAPtfeeftifibetvarMettS aaib^
zien datde Belastingdienst Toeslagen de afkomsten tweede nadonalitcit van toeslaggercchtigden zou

\^stleggen Iri lietkaderYandezesignatenheeftde

jydb oi7BeTOT iiieEd^des^^ aan teAP yersfeekU
■ V

In sapfeibNtikisWAieuwe bench^ewngin demad^

Belastingdienst vvaarin wordt ingegaan op de bezwarenvan ouders tegen het stopzetten van de

kindertoeslag^ In de briefvan de Staatssecretaris van Finanden aande Tweede Kamer d d ii September
2018^ gaat hij nader in op deze docuraenten Ik verzock u de documenten die worden genoemd in

voorgaande briefaan de AP te doen toekomen teweten

d De casusbeschrijving het interne verslag waarnaar wordt venvezen op p 3 van de hiervoor

genoemde brief

Het interne overdrachtsdocument ziep 3 van debrief

Hetdraaiboek zie p 4 van de brief

Deonderl^endebevtndingenvfe^^
De interne notitie ziep 4 van debrief

10 2 e

10 2 e

2

r

Uw kentnerk 2017 0000139311

o a 7«4i^5s ptedbeF2Qm

Zie 2017 18 31 066 428

1
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AUTORITiff

PERSOeMljGEVEI^Si

Oi^s f ertrri l«

22015^32445

P^um
25noveFober 20l S

HetdoounentraebdftbesuJjat rivtohetGnderzbefewaarbpsdod^izock^o
eeneentradfrrQlJcaiiMbenge^eeldlNlra^
Hetzelfer^uatiii^pte^^
J3jecoUegi^handreikingen tzie

0e^istevens Gp deihoogte «an hetiQiidm 5ekvan deMatiaiiade0mbudsmaii Eieraa iNO]tnaarhet

gebMkvan naion^teifema oinstajs sefecfeidterfuTOypoidietdoen \faG

Belastingdienst De AP heeft begrepen dat er in dat kader vragen zijn gesteld aan de Belastingdienst door

deimBeAFyraagtdnreaede^deze visgon I3bt betrefi ddvcj eiide

bneven

Briefvan de Belastingdienst aan de NO van 21 maart 2018 kenmerk BT 2018 0321

^ Briefvan Belastingdienst aan de NO van 8mei 20i8 kenmerk BT2018 05

Ikverzoekwdeze^infbnnadete verstiekken op^gyondvanartik^ 58 van deilEVOdo deartfkelengri^
van de Awb

Termijn
Ik verzoek u de gevraagde informatie uiterlijk voor maandag xo deceraber 2018 aan te leveren De

informatie kan vcrzonden wordcn naar Postbus 93374 2509 A} tc Den Haag met vermelding van

zaaknummer 22018 22445

Afechrift Functionaris Gegevensbescherming
Een a^h3Sft Van difinfbnn^everzbekwQfdttevens pere tnadyers^^

Gegevdnsbesthernnn© viatwt e nmilad^

IndienuvT^nbfieft over deze brief fcuntuEOinactopneinen met bovengenoeindecQntaG^eTSQon

10 2 e

Mr drs 0J^upjris
DirecteurTOantcontact en Controlcrcnd onderzoek

2 2

•i
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Mimsterie rare PinancjeR

s^ReSpuracife^ PostbuE 20201 25pfl EE pen Haag

pir®ae raati Getieraaf

Bslastiflgdjefei

kqrte^ypprtiputa
25 11 C W Pen Haag
PHstbus RBROl
2500 EE Den Haag
wfew pijksoyefhe ti xjl

InlichtinoeH

Autijritelt Per^oppsgggeaens
T a fe de Heer ntir A Wpifsen yoorzitter

Pm \iS f3374

^SOf AX DEIM HAAGi

10 2 e

10 2 e l^minfirt ril

wwwitninfiri ril

Cljis kersmeirk

2010 0000214921

brief Ikennierlf
RengyemberROlO
222018 22445

BMjagerr

IXatum cieEimbgE 20X8

Betre^ informatieverzoek doEumanten vanjde fe

Qverftet stQpzetten van klndertoeslag

10

Seaehbe hear vyclfsdnf

0p m Mvgmber 20X8 befcit u mij gert vgniGekigrri infefmaffejastydM Qftder

yeFwUzingina3r de bitef vaa dfi ataai^sacEetaris van RnanEieri aanvde

Tweed® KarneE van XX September 20X8 over kinderopvang^ ver2oekt U om de
interne doGurnepten van de Beiastingdtepst ovier bet stopzetten van Idnciertpeslag
in een speciflek geyal Oqk yraagt u pm een afschrift van tvyee brisyen van de

Belaatingdiertstaan da flatipnale ptribPdsmam

Ats bglagen bg dezd brief stuUF Ik u de gevraagde documenten Vqof deze

dDeumenten geldt dat deze vapwege de infdrmat e pp fiebgebJed van in^peetie^
contFole en toazjcht niet Openbaar gemaakt kunriep worden Ik verzpek y daarorn

vertraywelgk pnrt te gaan rnet de dpEdmenten

Ee Kamer IS vQprnerriens oyer dibonderwerp een pldnalr debatfebouden

Op dit momfint heeft de Kamer nog geen datum mor bet debat gepland

Een atMiriftyan dezg brief wprdbgestword eari do fdnotforiar[s ypciF

gegeyensbescbernning bg bet ministerie yan TtnanEiim

lk Vertrouw erop tx biOrnrtee vdidoendfi te bebben geinfermeerd

Hoogaebtend

Ee Ptreot^rj^neraaXBejaSHngdleoab

10 2 e

pr^^
Ui|]enbraek

Pagiria iVan t
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Mnilterie vaii FiRaEcien

S ouradrei Fostbus 2020125qQ £E Ben Haag

Oiredtors^ Seaeraal

0« astiiigaienst

KorfeVaothpiitf
2511CW ^Den^Haag
Ppsttu 2Q20i

dm Haag
Ifmi rijlisavarheid^riF^

Iwtoriteit fei^ooRig^gem
t a v de Hear irir A Wqifeep vdonzltter

Pqstbusa3374

aSOSmrDEMAAS

10 2 e

iu 2 e

10 2 e
|rnfEifiil nl

Www tn nnn o

dps kenmerk^

2018 000022168

Uwbcleflkenwerkl
2Snpwember201S

BijUBm

Datum 17 decernMr 2018^

Betreff infQrmatigvereQek doeumenfe van da Belastingdlenst
CF en hefestppzettan van kiddaitoesfag

Geactitg deer WoJfeen

In aanvulling ap myn bri 7 dgGerinbep 2018 stuur Ik u terkennisneming een

kopifi van de brief van de Rationale ombudsmah van 4 deeember 2018

De Natbnale dmbu lsnnian is op 16 februart2ai8 liit eiggn bewegins sen

■on derzoek gdstart n aar de risicpprQfiefen d ie de Belastinsdiensbn Oeslagen
{hiernaiToeslagen nanteert bi| de sgleetie en pontrole van aanVragen en

mutabes kinderopvangtaesiag pe Matiorla|e ombudarrian stelt va t de

rnaatscdappeiijte distitssfe over profilerlrtg rldiedselee^ aigdritrnan eb
kunstrnatigeinfelligentfe nog fang niebis a^erond Hd aoht de tijd nog nlet tip
orn eeri weloverv ogen oordeej te vellen over pro0|er ngSSVSitem in het

algerneen en dver een eoncreteeasus zQa s hbt nsicddassifloabes7stee^^

Toeslagem paaromiieeft hij beafotan het oodeidQek naapbet s^
Toesiagen te beeindfgen

Een afschrift van deze brief wordt gestuurd aan de functionaris vqof

gegeVensbescherming hij het niinlaterse v^n Einanoidm

Ik veidredw erdp ii hiermeevoldoende te hehben geinformeerd

Hpsgachtend

Pe P re vgeheraal Beiastirigdtensi

10 2 e

OF pnisnoroeK
w

tegins l yan^ l
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artjkel 10 lid 2 sub e

Gebrutkers van II een aanvraag KOT

Er zijn meerdere aanvragers die via het IP adres | artlkei 10 lid 2 sub e |hun toeslagen hebfaen

geraadpleegd Ze hefaben geen aanvraag KOT ingediend vanaf dit IP adres Deze is via een ander

kanaal IP dan wel schriftelijk binnengekomen

Kinderopvangtoeslag als aanvrager

I NaamBSN KOT gegevens

artikel 10 lid 2 sub e

artlkei 10 lid 2 sub e

artlkei 1 2 sub e artlkei 10 lid 2 sub e

artlkei 10 lid 2 sub e

artlkei 10 lid 2 sub e

artlkei 10 lid 2sube

artlkei 10 lid 2 sub e artlkei 10 lid 2 sub g

artlkei 10 lid 2 sub e

00022



artikel 10 lid 2 sub e

artike 10 lid 2 sub e artikel 10 lid 2 sub g

Kinderopvangtoeslag als toeslagpartner

BSN Naam KOT gegewens

artike 10 lid 2 sub e

artikel 10 lid 2 sub e artikel 10 lid 2 sub g

I
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Ministerie van Financien

Cluster

Uitvoeringsbet^d

Inilchtingen

TER BESLJSSIHG

Aan

de staatssecretaris

10 2 8

www minfln n

Datum

13 februari 2019

notitie Rotldenuinnier

2D19 QQQQQ26945
CAFll overzicht stand van zaken

Auteur

10 2 8

Aanleiding Van

directeur generaa

BeiasBngdienst

bulien verzoek Knpie aan

hoofddirecteur Fiscale en

Juridische zaken

• In de notitie van vorige week is aangekondigd dat u nog een overzichtsnotitie

zou ontvangen overandere ontwikkelingen in het CAFll dossier Dit is die

overzichtsnotitie

BIjfagen
3

• In deze notitie ontvangt u

1 Conceptantwoorden op vragen van 10 2 g

over het gebniik van toezichtlijsten door10 2 g

Toeslagen [bijiage 1

2 De reactie vanuit Financien op de klacht die de Autoriteit

Persoonsgegevens AP in 2017 heeft ontvangen van 10 2 g

lover het vastleggen van de10 2 g

tweede nationaliteit door Toeslagen Bijiage 2

buiten V8rz08k

11 1

Kernpunten
1 Gebruik toezichtliisten door Toeslagen

is een aantal vragen

gesteld over verschillende soorten lijsten die door Toeslagen worden gebruikt

bij de vaststelling van het recht op toeslagen Deze vragen zijn aan de

directeurToeslagen de Fonctionaris Gegevensbescherming FG en in een

Door 10 2 g
m

Pagina 1 van 5
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procedure over de vaststelling van de kinderopvangtoeslag bij de Raad van

State gesteld
• VanuitToeslagen is aan

week een reactie op haar vragen ontvangt maar «jj willen u eerst in

gelegenheid stellen of de TK eerst moet worden geTnformeerd omdat wij
verwachten dat deze informatie media aandacht kan krijgen

toegezegd dat zij deze10 2 g

Korte samenvattina

10 2 d

De aanvragen op deze lijst worden niet automatisch

atgedaan maar haridmatig door een medewerker van deToeslagen De

aanvrager van een toeslag krijgt waar hij of zij recht op heeft Daamaast

wordt beoogd te voorkomen dat een burger later een terugvordering krijgt
• De uitsluitlijst burgerportaal is het zwaarste middel dat enkel in bijzondere

situaties wordt ingezet Momenteel staan 4 personen op deze lijst en hebben

daarmee tijdelijk geen toegang meertot het digitale burgerportaal Burgers
worden hiervan met een brief op de hoogte gesteld

• De andere lijsten uitsluitlijst formeel beschikking indicatie afwijkende

behandeling en insiuitlijst grijpen in op verschillende fasen in het

geautomatiseerde proces Het is voor een burger wel mogelijk om zelf

aanvragen of wijzigingen te doen

• “Uit onderzoek van Toeslagen is gebleken dat van de meer dan 5 miljoen

toeslagbetrokken huishoudens 7 029 personen met daamaast een eventuele

partner op de toezichtlijst staan]

10 2 d

10 2 d
10 2 d

• Deze middelen worden niet alleen ingezet bij controle van het recht op

toeslag maar ook om te voorkomen dat burgers een onjuiste beschikking

ontvangen bij handmatige wijzigingen door Toeslagen

Mogelijke risico s gebruik lijsten
• Het gebruik van deze lijsten is op grond van de AVG toegestaan 11 1

11 1

11 1

• Wel kan een betrokkene op grond van de AVG bijvoorbeeld verzoeken om van

een lijst te worden verwijderd Tegen een afwijzende beslissing op een

dergelijk verzoek staat bezwaar en beroep open

is aan de FG gevraagd of hij toezicht houdt op de lijsten• Door[ 10 2 g

11 1

11 1

2 CorresDondentie met de Autoriteit Persoonsaeoevens APj over het

vastleqqen van de tweede nationaliteit door Toeslagen

• De AP exteme toezichthouder heeft op 6 juli 2017 DG Belastingdienst
verzocht om informatie over het vastleggen van de tweede nationaliteit door

Toeslagen 11 1

11 1

Psgina 2 van 5
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• Op 26 november 2018 verzoekt de AP de minister van Financien om

informatie c q documenten De aanleiding is berichtgeving in de media over

stopzetting van de kinderopvangtoeslag en een brief van u daarover aan de

Tweede Kamer DG Beiastingdienst heeft op 7 december 2018 de gevraagde
informatie gestnurd

buiten verzoek

buiten verzoek

Functionaris voor geaevensbescherminq finterne tpezichthouderl

• In mei 2017 krijgt de toenmalige Functionaris voor Gegevensbescherming
FG van de AP het signaal dat er geklaagd is overToeslagen en het

vaghignrtpn van de tweede nationaliteit Op 30 juni 2017 stelt

per e mail vragen aan de FG

10 2 g
10 2 g

• Uit het bericht blijkt dat[ ]al een jaar eerder contact

heeft gezocht met Toeslagen ook blijkt dat er eerder telefonisch contact is

geweest tussen de FG en haar In een e mail van 21 juli 2017 van de FG aan

n a v nieiiw telefonisch contact verwijst de FG

naar de brief van 18 juli 2017 [zie hierfaoven aan de AP

10 2 g

10 2 9

buiten verzoel10 2 g

10 2 g ragen gesteld aan de

huidige FG over het gebniik van toezichtlijsten De vragen komen grotendeels
overeen met de vragen die zij aan Toeslagen heeft gesteld De FG is

betrokken bij advisering over AVG aspecten in dit verband

• Op 7 janiiari 2019 heett

buiten verzoek

Psgina 3 van 5
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bulten verzoek

buiten verzoek
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Belastmgdienstm

Naam dienstonderdeel

Direct1e Toeslagen

Van

Bureay DireeteuFsondersteuning

Verslag
DEFINITJEF ■

artikel 10 lid 2 sub e

Vorsie

definitief

vers ag
Datum

25 april 2019
MT DiraetieT^stagen

Vargadarclatym 16 aprii ggw PS 3Q1 12 30 uur
^

10 2 efenwezig artikel 10 iid2sube

verslag

Afweziy

Gasten

Valt bulten de scope van bet Wob verzoek

Pagina 1 van 5
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valt buiten scope wobverzoek

A 5 Actualiteiten

Er zijn persvragen rcjncl GIAF het mGgelijfe gebruife^van
nationaliteitsgegevens Naar aanleiding van deze vragen komt de

Autprtteit Rersognsgegevens vglg^ gg bezoek bjj Tgeslagerr
Teamleiders hebben de wens geuit om meer aan te sluiten bij Toeslagen

bmbe gnbgrwerben 0ro bierin ie voprziemgaan we werken rnet

portefegilles andere qriderdelen hebben hjer positieve eryaringen rnee

Het definiiieve voorsiel wordt geageErdeerd voor een vQigend MT

Valt buiten scope Wob verzoek

Vait buiten scope Wob verzoek

Pagina 2 va i 5
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valt buiten de scope van bet Wob verzoek

Valt buiten de scope van het Wob verzoek

Valt buiten de scope van het Wob verzoek
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Valt buiten de scope van het Wob verzoek

D TER BESPREKIN6

valt buiten de scope van het Wob verzoek

E TER KENNISNEMING

valt buiten de scope van het Wob verzoek

F ALGEMEEN AFRONDEND

valt buiten de scope van het Wobverzoek
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Valt buiten de scope van het Wob verzoek

Valt buiten de scope van het Wob verzoek
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TVS release 2019 18 Belastingdienst Vandaag pagina 1 van 1

Belastingdienst

TVS release 2019 18

Publicatiedatum 03 05 2019 10 351 Laatste update 06 05 2019 9 14 ITCSAffl^

TVS Toeslagen Veistrekkin^n Systeem release 2019 18 is dit weekend

in productie gegaan In dit beridit vind Je de bela ngrijkste wijzigir^n

Voor meer informatie kun Je de leleasepiesentiitje i nzlen

Samenvatting Release 2019 18

□ I n deze release zij n er met betrekking tot de onder staande

onderwerpen wijzigingen doorgevoerd

Wet en regelgeving BiJ Nederlandse nationaliteit geen 2®

nationaliteit toegest^n

□ B^lsr^lstratieAdres^n en Gebouwen BAG Adresb ewoning

raadpleegbaar

□ uit verkeer Status ‘uit verkeer’ en ‘afgevoerd

□ Klantbeeld kantoor Nieuwe h^der

Ben overzicht van dezeen oudere releases Qpleidinasmateriaal

U

m

0
m
IX

http intranet belastingdienst nl nieuws 2019 05 03 tvs release 2019 18 22 4 2020
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AUTQRltElT

PIRSQPNSGEiSEVEMS Autoriteit Persoonsgegevens

Postbjs 93374 25Q9 AJ Den Haag

eazuidenbQqteeweg^2ft 2SSAAV Den Haag
TMasaasefis F£i7Q 8a8S5Q4

aut®ffei^per|oon ^ge«er g nJ

Vfirtrouw efijk Aangetekend
Ministerievan Financien

Directoraat Generaal Belastingdienst
Goncemd reetie lnfgni i3t ievQprzieningind

ferttVoefhoiit
25 30 ElDEf^ H^G

10 2 e

ins kenrrierfe
Z20 I8r22445

Datum

8 mef 20l9

QontactDerSQin

10 2 e

indetwep
Onderaoek ter plaaLse op 25 april 2019

Geachte mevrouw 10 2 e

Op 25 april jl hebben toezichthouders van de Autoriteit Persoonsgegevens AP de Belastingdienst

Tocslagcn bezocht in het kader van een onderzoek Daarbij hebben de toezichthouders van de AP met de

algemeen direcleurToeslagen en een aantal medewerkers gesproken

In de bijlagen van deze brieftreft u de gespreksverslagen en het technisch verslag van het onderzoek ter

plaatse aan De gespreksverslagen betreffen een zakelijke weergave van dc gesprckkcn

Indien u eventuele feitelijke onjuistheden in de verslagen van het onderzoek ter plaatse aantreft verzoek ik

u een schriftclijke reactie te sturen waarin u de onjuistheden in bijgevoegde verslagen per pagina aangeeft
Als u geen feitelijke onjuistheden constateert hoeft u niet te reageren

Verzoek om inlichtingen

Op 25 aprd jl hebben de toezichthouders van de AP tijdens het onderzoek ter plaatse cen lijst van

relevante documenten opgesteld Aan het einde van het bezoek is met u afgesproken dat u deze op een

veilige manier aan de toezichthouders van de AP zou doen toekomen Deze documenten zijn op dinsdag 30
10 2 gapril il ontvangen

10 2 g

1

f
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Ik ye^Qiekude g^aagde dpeuTOenten te|H k 22 i«4 oig aairte

| er jJokt zend^n naax Postbus 93374^ zgpgAJ te IJenMaag metvennddingvaa zasdtiffltiamer zgoiS ^ 2

Indienu yragenheeft pypr dezeferiefikvmfitt ephtoGt opnemenmetb^

Idppgachijpnd
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CJespreksvefsIag

Onderwerp
¥erslag gesprdf metmw 10 2 e

alien toezichthouders vanennaijn Cc^eg^
de AutctfitetfrPergoflnsgegat^ns^J^ ifeepopa5april2Pi9djdfinsee3ipn tet^p

pityerslag bettedt tieft^akelijlfeweer

Ife 10 2 e 10 2 e

Roggenweg 500 Utrecht gesproken met

^sprefe
10 2 e

iswfeaanjyeidgtijde^^
V

ertelt dat zi sinds 1 december 2018 werkzaam is algemeen directeurToeslagen bij de ■

Belastingdienst bij bet ministerie van Financier is Ze vertelt sinds 2013 bij de Belastingdienst werkzaam
te zijn Ferst als piaatsvervangend directeur en directeur van bet Centrum voor Applicatieontwikkeling en

pndgibpUdf^ndEiaipaalsbetepipaPager aan datze In haarfiinctie als

keteninanager ppk^ temakenihad mettpeslagen

rerklaart datdfebriefdiede Belastingdienstop i8 juliaoi aan de AP heeft gestuurd op
nvee pimten niet helemaal voUedig is Het eerste punt heeft betrekking op de zin “De

Belastingdienst Toeskqen kgt nietde afkomst van toeskggmchtiffden vast WelkrijgtBdastingdienst Tmhgen de

actuekgegevens overde natiomliteit uit de Basviregvitratiepersonen Brp Hierin wordtde tweede nationalUeit niet

opgenomen dusdie informatie heeft de Belustingdienst Toeskgen niet

Belastingdienst Toeslagen gegevens uit het BRP ovemeemt Zij vertelt dat er een overgang zij denkt in

2017 van het GBA naar het BRP is geweost In het GBA word de dubbelc nationalitcit we ovcrgenomen In ■

het BRP werd de dubbele nationaliteit daarentegen niet meer overgenomen In die gevallen waarbij
tweede nationaliteit is overgenomen uit het GBA is dit gegeven nog aanwezig in Toeslagen

Verstrekkingen Systeem van de Belastingdienst
het TVS allccn gegevens ovcrschrijft als er gegevens veranderen in het GBA BRP

eeft aan dat de Belastingdienst Toeslagen voornemens is de om de gegevens over tweede

nationaliteit niet meet zichtbaar te maken voor medewerkers

10 2 e

10 2 e

10 2 e

geeft aan dat de10 2 e

2ij ^eft al^yerklaring10 2 e

10 2 e

10 2 g

Het tweede punt van dc brief van 18 juli 2017 van de Belastingdienst Toeslagen aan de AP die volgens
te eng is ingestoken zit hem in het feit dat er staat “De nationaliteit wordtuiteraard niet

gebruiktak selectiecnterium omJuist hi dezeaanvragers van kinderopvangtoeskg extra toezicht uit te voeren Mw

10 2 e geeft aan dat dit niet juist is Het criterium nationaliteit wordt niet gebruikt Het criterium

wel geen Nederlanderschap werd tot juli 2018 echtor wcl gebrulkt in het risicoclassificatie model bij
kinderopvangtoeslag Tot vorige week werd dit criterium nog gebruikt in het risicoclassificatie modelbij

huurtoeslag Mw io 2 e geeft aan dat de maatschappelijke discussie omtrent het wel geen

Nederlanderschap als criterium te gebruiken de reden dat ze tijdelijk gestopt zijn dit criterium te

gebruiken bij toeslagen

10 2 e
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V

■

10 2 eOver het gebruik van het risicomodel geeft mw

aanvragen waar extra aandacht nodig is Het toeslagensysteem werkt metvoorschotten Aan het einde van

het toeslagjaarwordide definitieve toeslagberekend engekeken ofiemand daadwerkelijk rechthad op
toeslag Het lean dus voorkomen dat iemand een jaar toeslag heeft gekregen maar dat aan het einde van

hetjaar biykt dst ergeeu recht pptpeslafwas Dehi^^
geeftaan dat met behidp van het risieomodfil dezefoiaten al in deaanvfaagfese vQQrik mfiii| rdberente

worden Ze vertelt dat het risico model een zelflerend model is Het model is gebaseerd op de

pnderscdieidendeindj^atprehvafteeniereMda^ an
een onderscheidend criterium en geeft een verhoogd risico op cen foute toeslagaanvraag Een nict

Nederlander moet namelijk in het bezit zijn van een bepaalde verhlijfstatus om aanspraak te kunnen ■

maken op een toeslag
hoge score in het risicomodel te krijgen Het isaltijdeen combinatie van indicatoren In tptaal zijn er44
indicatoren aldus

aan dat het model een signaal geeft bij

10 2 e

•r

benadrnM dathet niefeSederlander^hapnietvpldqende is om een10 2 e

10 2 e
10 2 g

10 2 g

dat deze persoon op een uinvorp ofuitvallijst komt Dit betekent dat er een medewerker van de

Belastingdienst 1 Toeslagen een behandelaar gaat kijken naar de aanvraag De behandelaar beoordeelt of

er al dan niet recht is op toeslag Deze behandelaar beoordeelt de aanvraag door de gegeyens te bekijken
die de toeslagaanvrager heeft ingevoerd ofdoor contact op te nemen met de toeslagaanvrager Mw

■

controlc huisbczock wordt gegaan Dit gebcurt alJeen op basis van

over eventueel misbnuk Indien het gaat ora georganiseerde misbruik

en oneigenlijk gebruik van het toeslagensysteem komt het Combiteam Aanpak Facilitators ofivel CAF

vertelt dat het CAP team fraudeurs probeert op te sporen Bij het oppakken
ipddaaitdathebrisieqmDdeli^

10 2 e

tppft lint PT riipfr no10 2 e

10 2 dsignalen

team in beeld Mw io 2 e

van signalen naar fraudeurs spcclt nationaliteit gecn rol

wordt gebmikt door het CAF team Het risicomodel wordt alleen gebruikt bi individuele

toeslagaanvragen aldu

10 2 e

10 2 e

■

•i

• I

■v

j■•r

v

2 2

00026



§

AurroRiTEn^

PERSQONSOE^EVENSym

Gespreksverslag

€Jrtd6rwarp
Gespre|^erS dhr

10 2 e

10 2 e 10 2 e
en mijn collega’s

AutoiTteit PersoQwsgegeyeinsifeefefen Op^ag^apKtoo^tijdenseen^o
Ro^nytfeggpQ 1 o 2 e DRwrSlagHetrefteep zake]^

gespr^fc

Ik alien tpezi ^dipuders y^

feaanweziglijaenaRetge^

steltziehyoorals

10 2 e

10 2 e 10 2 g

10 2 g

is desentieliandhawngsregle Hnuil egoMen ma3rinMddels gegroeid naarVolg«ns
nng^eelzsi^rsonen MigeeftaaodatngtpenM^idnQgtweeaodefeftaudeanalistenyyerfe

feij handhayingsregie Hel afdelingshonfi deslijdsw

10 2 e

10 2 e

10 2 g
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^ i0

10 2 e

jeeftaandathij g^smifcmaakt Van
“K Met JtendelijfcRegisfeKinderopYang en Peuterspedzalpi hieraa “LRKP waaj sEe

feindergentra gagffluderbuxeaus en gastoudersMveraeld

gemeeRte en de 06P enwawfedp eeneig^ii EEKP 10Erijgt^
Het^aeffiBeEee yanBelati^SivandeBelastingdwnst|hieriia ‘BM0rh
^o 2 e bi kqpie ya« de BasiafegistratiePersponsg^eve^^^

■ PefTSed^eHfestrekMngen^steemyapdeBelastingdiens^

10 2 g

10 2 g

l0 2 e eeft aan dat een gastouder Bij yersbriEehdegaMpudedjureauaii^esphreyed Qete

iservolgensc io 2 e |spmsaFakeyapee«pyerkQepefeKdehQpdprdie meerderegast^
kmdej centraWderzich heeft Ditkandesifaa1deingewikkdd enQnQve] zichteliikmakenvoIgeBsdldP

10 2 g
10 2 g

10 2 g
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10 2 g

10 2 g

eifMa3rtiis®hi|zi iih bezqekbi|g^^ ^Qpagjbrtiaoiifikiivben^
en daar mderdaad zelfts geweetit Zoals besprukenging clhr io 2 e normaliter niet zelfop pad dit

bozoekwas een uitzondering verklaart dhr 10 2 10 2 ge

r

10 2 g

10 2 g

J
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5

Gespreksverslafg

Ondprwerp
^Esl^^sprek mefedhr 10 2 e

10 2 e

Jlen toezichthouders van de Autoriteit Fersoonsgegevens hebben op 23 apnl 2019

tijdens een onderzoek op het adres de Graadt van Roggenweg 500 Utrecht gesproken me

verslag betofifteen zakelijkeweeigave van dat gespie^^^^^

s 00k aanwezig tijdens het gesprek

Dhr 10 2 e geeft aan dal hij sinds September 2014 als senior adviseur bij het fraudeteam van de

Belastingdienst Toeslagen \verkt Hij legt verantvvoording afaan zijn teamleider manager van het

fraudeteam Verder verldaart hij dat het fraudeteam ondcrdecl uitmaakt van het handhavingsteam van de

Belastingdienst Toeslagen

10 2 een

10 2 e

10 2 e

Over hoe het fraudeteam te werk gaat bij het opsporen van fraude bij kinderopvangtoeslag verklaart dhr
0 2 e jat er een fraudemeldpunt is Het fraudcmcldpunt heeft twee soorten postbussen waar signalen
binnenkomen een interne postbus en een externe postbus Dhr 10 2 e verklaart dat er bij de interne

postbus interne signalen binnenkomen Dit zijn signalen van andere afdelingen binnen de

Belastingdienst 10 2 g

Jver de fraudesignalen aan dat deze onder te verdelen zijn in signalen
over een enkelvoudig Burgv o^ x^enummer hkrna “BSN” en in signalen over meerdere BSN’s De

signalen over een enkelvoudige BSN zijn signalen over een kinderopvangtoeslag aanvrager een burger
Deze individude signalen gaan vaak door naar een behandelaar

De signalen over meerdere BSN’s zijri signalen over meerdere kinderopvangtoeslag aanvragers meerdere

burgers Deze burgers zijn bijvoorbeeld alien aangesloten bij hetzelfde gastouderbureau Dhr io 2 e geeft
aan dat deze signalen naar het screeningsteam gaan De signalen worden daar opgewaardeera um io 2 e

geeft aan dat bet screeningsteam via een Centrale Infonnatie Voorziening query hiema CIV query

informatie verkrijgt over deze burgers Dit is een standaard query

Daarnaast geeft dh 10 2 e

t

10 2 g

10 2 g

10 2 g

Een voorbeeldvan een deel van de CIV query is te zien in onderstaande aibe^ding Dit betrefthet deel

‘Specificatie klantvraag’ en laat zien wclke specifieke gegevens bij de CIV queryworden opgevraagd
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■S^vraagrfvifardt de opyang^^digengMMOT^

aanvragers lb ftS in 3dfeQ« pia3tsv^
leyeren

1 | iJeteitdesctttllyIng dpdfaclit

10 2 e

HetflSiN

0e rtaa Ti

HetOlradrpS
• ee gepodftedatuTO
• Het geslacht {M V

» pe natipnaliteiil^n natiepan^^
D as^irnmigratiedatfjmi

» Batum 3^ine BSN
Datum start loeslag
Qf 3eze\ pvyis
Of deze Ivpigens RlSj QrgveFzekerd is

inKPriien Stidaiste aansipd «J3ar
t e^oyeriijdensdatgnn

Gl de e vofdoet aad het tJegrip ‘oii estelbaarTetour post £

pfdezeeert ^uithenna^aeniet
» DfrMnderen fbi| eyi KGB en Qf KOTi^ waarbH mfey ByR moel wQtden

nagegaan of er eeri puclef Kind relatie istussen resp^ de aanvEager pf

bd ^partner en dtf kind

De gpbportidaturn ypnde4esbetrefe
Pertoesiag voor d desBe»eftebde toesWgiapiri nelidedcag vamde^

laatsfe peschiKKingte veridelden indieri er geerv is

aangevraagCdan de waarde ’t vermeiden

Per toesiag voof de desbetreffewtje tptsiagjareii te pepalen welKe

pedrag “echf is betaald “oyergemaakt en ntet terugbetaald
Cf indlen een aanvrager wefeep taeslag heeftaangeVraagd

maar er geen bedrag “echt is betaald moet de waarce 0

worderf aangeteyerd

a indlen een aanvrags een van ds mogeiijka toesiagen

uberhaupt nigt heeftaangevraagdi moet een spatie worden

terug geleyprcj
Per echf betaalde toesiag de rekeningnurnmers te vermeiden

waarop deze bedragen zijn betaald
“

■■■

16 Afflarik iijktieid

1x1 Ja1 Aanieverinq invcer

18 Aanlai records invoei

Nee

4

is Fermat invoer

20 Uitvpefvopfspetiing
yt Formaat uilvoer

22 Sortering BSSb rnidde

10 2 e

verklaart dat de gegevens die in de perywardenppgevjaagdi m de yarana vatt eett^

bestand worden geleverd Dhr i o 2 e laal een voorbcdd van een Excel bestand zien uit een bepaalde
casus Vanwegc het feit dat dit een lopende zaak is hebben de toezichtliouders van de AP andere Excel

destaHdengeyQiderd DezebestandenJ3eyattendezdfde Manimen d5die uit hetExeelTtestandwin de

casus Een aantai van deze Excel bestunden is op onderstaande schermafbeeldingeii le zien

I0 2 e

■2 7
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fa9r «nUi «rdih M

Batr« t BijMnwl«fh«d«n

m

Sii^nftclline

jw p ii«i

10 2 g

BgimT^iStiikManpa^nadb

■Cmii 10 2 e

3j

■| j fepiatie

Betrett Bijicmlerljeaen

Mafovah

georganiiMareHieid

i90eft5te|lSne

p^Mlalie

10 2 g

jCl^tinforsnatfe

MguUfpUirpagm^ 10 2 g

10 2 g
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f NationaHteit aanvFagers

c

g1 I
g

I
nederu^npse 96 1487

PQQ15E a 1 6

QNBEKEND 0 63

1SLQWAAH3E 0 2K

BU15AARSE 1 o 2

0 21ERIIRESE

lETSE 0 21

TOGOLESE 0 21

PAKISTAANSE 1 0 2

BELARUSSiSCHE 0 2

ffi2surinmmse T

■1 0 2PORTUGESE

10 2 e

• Mgtionaiitettaanvfggers

“S
•£

Oi
Jt

15
■0

S ■ f
1 o

f

■0^5eWEKSE

^ 2 aPQOESE a

GEjQRG®HS 2 2 ^

^3J»EBLftNpSE

2TETSE

2 lil

^ER0£i©2JAANSE i o 6

BRAZtLtAANSI amVs

\ q 6RMIGE ■J

10 2 e

Iffi sQinTOge taljelaawiwezig nietf^ de nRtibnaEfeitvaii dep^
zoalR vep in ioguur

OverdeQittefeeangeeffidh io 2 e andatdfeeeri^astmprfetis HijweetnMmeeT
di prtodelvasGsikpmeii testR3a SytoWrpnd 2012 2014 HiiyerMaaJtdacdezoiQiii

6 7
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besprokeiifehet “^eeB^eHjfeO^leg’ j^iernaj TWpl In

vervolgst^pengepastziji lo 2 e geeft^syQqrbeddv^eenveirolgstaphrtmtvpgenvan
contractcn mebgastottcfaPMreaus 1

11 1

11 1

by dgqnderstagnde scbenwaibee|ding ig een stadc i de nottdeqyaq eeql^Odg zien Ifi^^

anderg^ 10 2 e ^genoenid

10 2 g
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Technisch verslag

Onderwerp
Techrtiscbverai^ mverslc^ggsprek ipet dhr 10 2 e

10 2 e

alien
toczichthovidcrsvan dc Autoriteit Persoonsgcgevcns hcbbcn op 25 april 2019 tijdens een ondensoekop
het adresde Graadl^yaa Roggenweg 5QOji Otarecht mzagegekregenin detoeslE^ea^temerjiin dat kader

10 2 e

10 2 e

is QOfe aJmwezigtqden hetgesprfiki

keeft gedurendede dag op veiKoekvan toezichliiCHiders van de afdEiildcen

gemaakt van bepaalde onderdelen van schermen in het Toeslagen Verstrekkingen Systeem
hierna TVS’ en heeft deze in een PowerPoint bestand opgeslagen I let gaatom het bestand

Presente^aeimeteengroQtteyanjfCgi^

10 2 e

10 2 e

10 2 e reddaart dakinafiio heiTVS 15 begpnnen mel poeibaaien Idi|geeft anrt

2010 de initiele database zijn aangemaakt met gegevens over burgers Deze database wordt tot opheden

gebruikt in TVS Na 22 U 2010 zijn alleenxvijzigingen mutaties doorgevoerd in het systeem van de

Belastingdienst io 2 e verklaart dat gegevens van burgers en mutaties vanuit de Basis

Registratie Personen {hierna BRP in het Systeem Beheer van RelaLies van de Belastingdienst hierna
‘

BVR” van dc Belastingdienst Women Hij geeft aan dat deze synchronisatie van mutaties iedere nacht

^beurt l^nuit het B^koniehhh tafe

Hieronder wordt aan de hand van schermafbeeldingen eendeel van het TVS uilgelegd

screenshotsbevat inopdrachtvandeAP enzijnsamengevoegdinhetbestandPresentatiet pptx

10 2 d

v

v
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10 2 g
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f^a4p^d Sfa•Af^^

V
•■ Ra» »lte fi WH ]i6S

Figmirz

In Figiwr 2 is 1®j ienwttevOQrgchijn kgmtna Egti^elegte^envaohCB N Hierop zijri

erifeefepgievens yan4e geselgrteerdeBurpi in kwestie te

zaken verzonden brieven en notities

Dppimhetlinker tnenu opAi«nfeidi« prfe idikkenywordthet da^toard zichtfckar zpals deburgephem

grotendeels zelfkan zien Figuur
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Figuurjf
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y

111 Figliqr 7 eitfi^ur Sis Iiefct^blad huishQuden tezieny^

persp0nsgegCTens van de beirefiende burger enpersoonsgegevens van zijniGeslapaFtHer Deze gegevens
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Pi0mf9[

Na het geven van dezoekapdracht zoalkvraexpgewenin Eigmn 9 E e£^ een ‘kneldtof’’ nvetyoonde

geseketeexdegeb™ikeKMtisdfiinjtiele registratievaniefeetreflfendnEurge in hetTM»IhEi|M
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Maastdeuitv^ dp jmiddd Iran business Ip^eis ei eenJjjst njet»il3 al

model ledere maand wordt het betreffende risico model genmd waarbij alie KOT aanvragen v orden

meegenomen eneenrisieoseQiftkrijgen Detoptop metde hoogstetisicodie dezeraaandofeenKDT

danvraagbebbengedgan of^ KQX aanvJia|gbebben aangepast pdafbet liitte keren bedragbogenis
wPidenvanuit eenlxcel bestand geupload inWS zpdat deze in een agarte uitval uitworp^ b^

zijnMoxbebandeiaars EenbebandekaropenteencaseMpaddan\daMantbeeld bandnmt^
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Plclr^ni mnHpl

10 2 d

In bet beMand lPT„MjflerU dQex staat bkiK0T risico mpdei ^anafmaart

gpifruItgelegd PaarnaastwpidfcX pagina s aan tarainingen van bet modelvppfmaart

2pi6i nietgedpetanendeerdzi|n Inditbestandbpvinden zieb dkaset besehri|vingen en sepfec^^

risicomodel voor de volgende periodes
• Haartdpib

• Juni 2016

• September 2016

• December 2016

• Augustus 2017

Op basis van deze data is een model getraind U t bet getrainde model komt een scorecard welke aangeeft
welke indicatoren variabelen mee zijn genomen in bet model en welke score een bepaalde waarde op een

indicator variabele krijgt Dc uilcinddijkc lolaalscore wordt gebruikt als risico score hoe lager dc score
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12 13

00026



y

AOtpRI^IiT
PERSOONSGEGEVENS

3^

•r

hoe hoger de kans op een foute aanvraag is Deze scorecard is naar de toezichthouders van de AP

toegestUurd

10 2 6

meSvifi spre^d«etjhi^a|p^ti vgi^»b4t
jaren heen invlped vanwel ofniet Nederlander alsindicator rariabele steeds miiidergeworden

geeft aan dathct model i keerpeKhalflaatOphiemvvvoidt gettain^ Hierdoor ontstaat een

sdoorde10 2 6

y

1

•

y
■

7

•

r

i

■

•Vr

i

^i

■■ I
i

i

r

■r

r•

V

Li
■

•

tI

r

7

•

V

• r

•0

1

i 3

00026



jQStSL

PprtBetaald

Paus Bas

AUmRITEIJ

PERSQOWSGEgEmNS^

PQStbu 9337« 25q9 A1 Peri Haag

WPMPM l M
m

M m fm
m

iSi SM
wM m

Ifm
imM

m i
€ii

Wi fSMM

Wm ¥m

iI i^3®

■ mm^ifi

i
G A aR nl hi Aangetekend

I
■a
■CL

Q

tA

£

3SRRC110D^1i

OntVi
^M i ^iii^

Dm

Mevereri RRhut a res

Uttnelkeri aaril

KORTE^SOMHOUf f

aSillGW
3gRR®litl®61S 71

A

00026



MT ijpdate nummer 9 B«lMri@lienst¥aiidaEig pagina l van 1

Kelastingdienst
m

MT upctate numnier 0

Pu bj cat Bdatuma¥p5 ’20 J9 1 lim I laatste apdate 23 Q5 201i 15 21 jitQESlAGEM

MANAGEMENTNIEUWS In deze MT update lees je meeroverde

oudefgesprekken onderzoek en fout in verantwoordi ngsinforinalie De

MT^upcIate is bedoeld omje tjjdigte informeren over belangrijke

gebeuitenissen Het MT verslag wordt 1 of 2 weken later gepubliceerd

In het MT verslag kun je in detail alle punten nalezen of vraag je eigen

teamleider naar meer informatie overde onderwerpen

V IsiIf

Oudergesprekken

De owdergeSpfekkMdvef deCAR 1 l zaakjCDmbiteam Aanpak Facilitatoi^ tlXzijrt achmr^ Het

waren open en indringende gesprekken We waren daaromte luisieren en le leren nietorrizaken

individueel op le losseis Een aantal oudets komt nog op kuiiloor voor verdere uitleg Ook praalde

siaaissecretaris op 11 juni melafvaardiging van de ouders De bijeenkomslen waren besloten Helaasis

een journalist ertoch in gesiaagd om zonder uitnodig ng de gesprekken bij te wonen

Onderzoek
u

m

De Autonteit Persoonsgegevens AP doet onderzoek naar het gebruik van de 2e nationaliteit door

Belastingdienst Tceslagen Aanleiding voor dit onderzoek zijn klachten van een kinderdagverblijf uit

Almere en een gastouderbureau uit Eindhoven Ditorderwerp is prominent in het nieuws Toeslagen werkt

volop mee aan het onderzoek De 2e nationaliteit is nu nogzichtbaarin onze systemen De komende

maanden wordt dit gegeven eerst afgeschermd en daarna verwijderd

Faut in verantwoordingsinformatre

Door een handmatige fout zijn verkeerde eijfers gerappQrteerd aande beleidsdireGties en aan de Tweede

Kameik Peeijfers hadden betrekkingdp de voprsehotten van lQTS Erls een Kamerbriefever deze kvyestie

enMgaahhetrechtzetten MebSharedService Qrganjisatie Firian ^

r MI willen we afspraken maken om te voorkomen dat dit soort fouten weer wordt gemaakt

Het MT betreurtergdaterzo kritlsch over Toeslagen wordt hericht en de impact die dat ongeiwijfeld op

jullie heeft En dat terwiji juHie allemaal zo hard werken om het goed te ddenTOprdeburger Voor

cvcntucicvragcn kunjc bij je teamleider of ccn van dc MT Icdcntcrecht

Rennies graag naa artikel 10 lid 2 sub e

Je kuntde laatste MT verslaeen vinden op de intranetsite van TOeslagen

http intranet belasiingdienst nl nieuws 2019 05 2 v rnt update numraer 9 toe 22 4 2020
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Belastmgdienstm

Naam dienstonderdeel

Direct1e Toeslagen

Van

Bureay DireeteuFsondersteuning

Verslag
DEFINITJEF

artkel 10 lid 2 sib e

Vorsie

definitief

vers ag
Datum

4jgnJ2al9
MT DiraetieT^stagen

yargadarclatym 7 rrie k2019 0^

artike 10 lid 2 sub e10 2 e

fenwezig
artikel 10 lid 2 sub e

Afwezig artikel 10 lid 2 sub e

Gasten

vlt buiten de scope van bet Wob verzoek

A 2 Actualiteiten

r De directeur geefl een korle lerugkoppeling van lel gesprek met cie

staatssecretaris^

De autoriteit persoonsgegevens AP is vorige week op bezoek geweest bij

Tgeslagen De natign^liteit mag geen atartpunt zijn van een zaak De

vermelding van een tv eede nationaliteit moet uit de systemen worden

verwijderd

Valt buiten scope Wob verzoek
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Belastmgdienstm

VERTROUWELIJK

Naam dienstonderdeel

Direct1e Toeslagen

Van

Bureay DireeteuFsondersteuning

Verslag

artikel 10 lid 2 sub e

Vorsie

definitief

vers ag
Datum

7 jgnJaaW
MT DiraetieToestagen

Vargadarclatym juni 2019 uor

10 2 e mt artikel 10 lid 2 sub efenwezig
artikel 10 lid W

Afwezig artikel 10 lid 2 sub e

Gasten

Vait bulten de scope van het Wobverzoek
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2 Vervoigbesluit over gebruik nationaliteit

Gevraagd besluit

ferdjreGtiStoppen met en aanvullendewaarborgingsmaatregelerTinvoeren
vdor het uiferaggn van de natignaliteit in queryverzoeken zodat wordt

yQdrfcprtien dafc natipnalitpit pnderdppl ip dao wel kap zijn yan ds analypp
ert pnderzpeksaanRak in CAF TWO en reguiiere tpezichtacties Nationaliteit

npag eg geen enkelp manier rneer in doepmieHtgn in daze gnderzpekeP

Worden opgenoinen

Besluit

Met MT gaatakkpprd met het yogrgeatelde desluifc

Pagina 2 va i 2

00029



Belastmgdienstm
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Direct1e Toeslagen

Van

Bureay DireeteuFsondersteuning

Verslag
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artlfcel 10 lid 2 sub e

Vorsie

definitief

vers ag
Datum

3D gktd|3er’2ai9
MT DireetieToestagen

Vergadardatym IS saptemtjar 2gig Q9 3p i ^3ppui’

artike 10 lid 2 sub e
yz10 2 efenwezig

artikei 10 lid 2 sub e

Afweziy

Gasten

Valt buiten de scope van het Wob verzoek

dp 17 September heeft een gesprek plaatsgevonden met de Nationale

Pnibudsrripp npar aanleiding yap bun pndgrzpek oyer bebarideling^ van

ever discriminatie en etnisch prefileren

Vagina 1 van d
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Valt buiten de scope van het Wob verzoek

artikei 1C lid 2 sub e lebben vatuiil de keten Toeslagen een gespiekgehad mel

programma manager Managenient Infermatie en Rislco

Manag^erib Belastingdienst Het prograirvma beeft dg keteicis ats insteek Dgi

keten Toeslagen zal in de prograrnma aanpak naar voren worden geschoven in

verband met discussies die in andere ketens nog lopen t a v het progiamma

Keten Toeslagen heeft medewerklng toegezegdi met ais voorbehoud de inzet en

management aandacht die op de hei stelacties moet woiden gepleegd

De ADR en de commissie Donner hebben deze week ondei ling afstemming om de

opdracht aan de ADRafte kunnen ronden Er is zorg rondom de tijdige afronding
van de ADR lijsten Ef zal iwederorffi aanvullende inzet van collega s moeten

worden gevraagd

Valt buiten de scope van het Wob verzoek

valt buiten de scope van het Wob verzoek
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■MiriisterievaniFiliancien

fSefodradpss Postbus 202Ql 25Q0 EE^ Ben Haag

Ilrteftoraat Gener^al

Belastiggpiiefist

KorteVpdfhoUtZ

2500 EC Oen Haag
vyww rgksaveriisicl nt

Injifchtingen

AytQriteit PersQonsgegeveFis
T a «i de heer mr A ffiolfeen zM3iorzitter

Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

artikel 10 lid 2 sub e

wwvy^minfin nt

pns 5 e imerl£

mmmm
Uw brief kanmerk

Bijlagen

0 1 NOV 2019^atorrl

Pftrefl tafsturen nbdef fedbsoroeotep eg nferrinatip bli uw

inlichtingenyerzpek inzake Belastingdierist Toeslagen

I0 2 g

^GeadiMhewWoiflenp

Qb 20 septembgp 2019 beeft de BelastlngdieOst gereagebffl op yw

injichtingynveRoek feake Batpoderzpek naar Belastingdienst Toeslagen
yervolg op cie brief is er de afgefopfiri weken ¥ersehj[ ende Keren telefbnJsch
confaqt geweest EJe Beiastlngdjensfeheeft^daarhi] aangegeven in een gesprefc
nadere infprrTiatie te VJiilen venstrekken Dit is enerziida pm meer toelichting te

geyen op de eerder gegeyen anEwodrdep dn anderzgds orndat bg de bebanjdeliiig
van edn vypb yerz0ek inferrnat e faoyen tafdl gekqrriends did mogelgkifeldyani [g

voor uw onde^oek

yari dd z idd yamdd Adtprifeit Pd^odoagegdyend CAP id aangdgeved n dd

afrondsride fase te zijn en de yoorkeur te geyen aan een eventue e aanyulling per

brief Dd AP hedffi ingdstemd rne® bdt yerzpek yari do Seladtlngdiepst am diterii|fe
d pd pktgber 20l 9 naderg dppdnientenien ipfnriTr3t d te ye

De Belastingdienst beeft ia het kader van de onderzaekeri near de werkwflze van

het ’Combiteanri aanpak facilitators CAP opk inforniatie aangetrpffen bij andsre

pnderddidrr dan Bdiastingdieast fdesJagd^ Qrn 0Ad gped mpgelijk te infornieren

stiipriik 0 ook die [nformatidv

Met de2e brtef stuur ik u ddmaders dpcuraenten^ en infdrmafie lk geef o m

ayeryyeging de informatid eO doeprnentdn te bdtrekken by tivy pnderzpek

CulUJUr in analym
ZDafs aangegevdniin de brief van 20 September 2019 wsrden In query s van

Beiastipgdienstppeslageri natiPnalfeitsgegeyertg opgdDomen orndat die

aanwijzing kQnc eri zijn voor de homageriteifc van de onderzoekspopolatie i5e

ervanng had uitgewezen dat bdtrokkenhdid van burgers vaopit eenzelfde

leefpmgeying een Indieatid kan zijn van georganiseerd misbruik van toesiagenj
zie tiet antpoord op vraag Ic In een samenvattend documertt quickscan of

casusbeschriiving genaarnd^vvdrdeh bdpaaidd gegevehs van een qiiery

geaggregeerd opgenQmen In bet ontoIkkeJde format voor deze sarnenvattende

^
Vaowegedepmygng yan de dpcum^ deze per e rrrair via eeii bevelligde irjn

gestuurd

PagiAS i an 3
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documentsjn Wag vdnal 2D i6 een rrj ’egJtUur ©pgertQmen^ peze ttedoeld

Qrn aanvvgzfacjen va0 eyentuelevhQjmflgenifelt vari de onderzoekspcipulatie pp te

nemen^ I0 de praktfife is d Fij niet fngev uld De rij i ipnnMdsIs ujfc h et formafe

yerwqdprd zie iiet api^ pp vraag 6

DjireSsraat Seneraai
aeifsiinaaisnsi

Ons hanm^rfci

2pi5^0OQai74p32

Sraag ga ik nader id op de wJize yyaamp homogenitelt werti beoprdeeld gri dp rpl

die ‘cultour hierbij gespeeld feeft Tijdeosliigfc pndprzQek teFRiaatse pp

25laprik2Qta zr|n de’casus aan de Prde gpwaasfe
Vopr dezecascissep is hat standaard^ format gebrgjkt^waar ’cultwur pen van de

rgep is In daze casussen^staat id de rij niks ingpyuld

10 2 6

Dp Baiastingdjenst Tpeslagen heeft gekeken naar defoe^^^ van de

casussendie \«rzamefd zp in fietfeder van de lDpende pndgrzpeken Iri geen

van da desbetreffende besehrpingen staatfog dfi r j foulfour lets Ingevuld aileen

Pet van tpepassing^ dffdeeetei staater njks ingevuld Hierbij wprdt
ppgernerkt dab niet vppr elke casus een easusbesehrijvirigia gavpnden

Jri yijf easMssen ujt 2bi4 en 2W5 waarbg de voprlpper van betformat werd

gebruikt j s wei een opmerking aangetroffen Daar staat onder pverig ’betreft

pen cuftuu rgebGnden casus^ ofode elgenaren maken dee| uit van dezelfde

cbltuingemeenschap Msfoqiageb bij deze briefptuur ik u de vijf

easusbesehfiivmgen van de genpernde casussen

Betastinqdienst Toeslagenls de vijfDAFHzaken flageldbert

10 2 g

Madem documenten

Zoals aangekQndigd in de brief aan de Tvfoede Karrier van f pktGber 2019 b

de Pelastingdienst de beschjkbaar gekomen informatia naar aanJaiding van

verzoekeni van de Advisscommissie Uitvoering tpesiagen {comiriissie Dpnner de

AudiEdienst Hij k en een iW pb^vetzaek in kaart gebracbt en geanalvseerd
Enkefo van de aangetroffen doeumenterrzijn mpgeiijfc relevant voor bet

pnderzeeknatdeAP np dltvaertv

Ik beeht eraan deze inforniatiB direct met de AP te delen Als bijlagen bij deze

brief trefc u daarprn een aantafInterne dpcurnenteri aan^ diezieo pp vpprbeelderi
V3n bet betFekken van natipnaliteit enfof rnpgeiijfceultureleraspactenbij de

uitvoering dopF de Belastlngdienstv

Hetbetreft alien gAP^zaken Drie zaken zjeri pp Tpesiagen f artikei io iid 2 sub e

10 2 g
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piresapraatSenarsai
Helasting «eeistpaamagst wil iJ y wljzen p het opstellen van een query binrten Toeslagen IrC

2C 1 naar aanlefclirig van een aigMai over oiogelljk mMbrulk van

kindeFqqvanqytoeslag waarb de betrokken vraagouders kort ny bet qjitvajngen
van teeslaggelden louden vertrekken naar de io 2 g pe query bevat

12 indfcatoren waaror^^ moeder ver^qhilleride^kinderen van

verachiliende vaders r l0 2 g iDe IndicatQt^ I0 2 g [s|et op bet inlqggen ep het

Toeslagenportaalvanuit io 2 g Igedwrendedevoprafgaandezesxm
vdor bet opatellen van de query Ibgiagen 6

Vqctr de voiiedlgbdid atuyf fk u nag drie dpeurrieeten waarin nieldinq wordt

gernaaktvan respectieve|ijk etnicireit bgiage 17 eersteen tweede natipnaliteit
bijiage 18 en een bijzpndere modus operandus de nationalitett van de jndlener

in romblnatie rnet een bepaa d patroon irt de Ingedlende aangiften geeft eeri vrij
hard bewge intake rnisbruik lb

Uit uw Qmscbrijvmg biijkt dat bet onder^aek van de AP qok ietqp
geautornadseerde besiuitvorming y aarobde profiiering gefeaseerd op bijzdndere

categorieep yan persdansgegevens In verband dearmee geef ik u In oveiVyeglng
risicpmodeNen te weten het tdtstandkomngslprQcesyodr de

seleetieregels en data anafyae bi| Belastingdiensfc Toeslagen in uw ontjermek te

betrekken

■diis kei»WW t

Z01MCiP 3t74S32

Eed afsehrift Van deze bnefy drdt gestUura aari de fUnetidnaris voor^

gegevensbeseberrnlng bij hetminfeterie van Firtartqlen

Ik vertrouw erQp u hlermee voldoende te hebben gemforrneerdi

Hoogacbtend

pe djrectegfeeneraai Bsla5ti0gdienst

artikel 10 lid 2 sub e

PrdMr ligtenbrnek
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Belastmgdiensim

Naam dienstonderdeel

Direct1e Toeslagen

Van

Bureay DireeteuFsondersteuning

Verslag
Definitief

irtikel 10 lid 2 sub s

Vorsie

definitief

vers ag
Datum

3 december 201^
MT DireetieToestagen

Vergadarclatum 3 cjaeamter 201f mop43 Qp iJur

10 2 eMT artikel 10 lid 2 sub e artikel10lid2subefenwezig

Artikel 10 lid 2 sub e

Afweziy Artikel 10 lid 2 sub e

Artikel 10 lid 2 sub eGasten

Valt buiten de scope van het Wob verzoek

Valt buiten de scope van het Wobverzoek
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Valt bulten de scope van het Wobverzoek

Valf buiten de scope van het Wob verzoek

Et 1 Resimigi Mie tweede adtronallte | I0 2 e

tMilT bespreefet Nt rmm MteMigMlNfc
artike 10 lid 2 sniwitdegem^ialfte gpmerinsgri mee en iaat het memg^

Valt buiten de scope van het Wob verzoek

Valt buiten de soope van het Wob verzoek
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Tpeslageit
Belastjrigdmsti

AanMT Toeslagen
CtuntaaP^r^poii

Artikel 10 lid 2 sub e

Datum

m^l2 20 19

Versienummer

M3

B l agen

memo reatmigraMetweede national^

Inleiding

vSjnd[s najaaF 2O10 wordi mede naaraanjgidjng van TK y

gevi erkt aan het schonen van de tweede nationaliteit Inmiddels hebben we circa

90 van de data succesvol verwijderd maar compleet vervvijderen is nog niet

helemaal gelukt vanwege technische complexiteit

Dit memo informeert omtrent de actuele stand van zaken en is besiuitvormend

bedoeld inzake Hebyervcilg

Achtergrond

Art 2 7 van de Wet basisregistratie personen zegt

In de basisregistratie warden over de ingeschrevene uitsluitend de volgende

gegevan opgendrnen

lid 5 gegevens over de nationaliteit met dien verstande dat geen gegevens over

een vreemde nationaliteit warden opgenomen naast gegevens over het

Nederlanderschap of het feit datde bstmkkeim als Ncdcriandcr wordt

behandeld

Dit betckcnt dat do comDinatic Frans Duits nog woi tccgcstaan is maar dc

combinatie Frans Nederiands niet

Bij de start van TVS in 2010 convcrsie zijn ruim 1 min burgers met eon dubbcle

nationaliteit geladen Nederlands plus nog een andere Sinds januari 2015 komen

er vanuit BVR geen nieuwe registraties meer bij maar voorjaar 2019 was de

historie in TVS nog raadpicegbaar

Conclusie onze informatie positie was te ruim gegeven de gevoeligheid is

vcrwijderon uit TVS noodzakolljk dat raakt alio subregistraties

Stand van zaken

Near aanleidmg van bovenslaande constalering zijn twee acties opgesleld
1 maskeren van alle informatie voor reguliere TVS gebruikers
2 starten van een project gericht op fysiek verwijderen van alle voorkomens

rnbt tweede nationaliteit

Actie 1 IS medio juli gerealiseerd
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IS grot^deelfegerealisfierd
Watjoiraliteit weirdt d plefciseni vastgelegcJ M wejtart FF^ tFejtenR^istratiaJ
KLB Klantbeeld en TSL Toeslagvaststelling Inmiddels zijn FRS en KLB succesvdl

gesedgond raaar f¥stefe yerwijdaren uit TSl bl ijid lastlgar dan verwachfc Mab fyslalc
vcrwijdcrcn uit TSL was nog gcen ar\faring pmdafc bet vanuit systeem gpzeb afe

oniiodig onwenselijk was gedefinieerd

Qpditmdment resteren nog ruim 320 000 van de oorsprOnkalijlce l 4 mln

recgrdaTTiet dgbbde nadgnaNteib Er wdrdfegewferkt aan hab dRscboneri van nog
eens 230 000 burgers met beperkte oomplexiteib zodat er naar verv achting circa

00 000 burgers ovdrblijvert Pit niveau wordt naar verwadhtirig eirid dltgaar bereikb

Achlergrond
TSl is gebaseerd op hot zogenaamde Tijdlijnen Objccten Model In do verworking
zijn verblijfstitel nationaliteiti en nattona itelt2 aan elkaar gekoppeld Afhankeliik
van het aantal niuta|ies varieert Mlerdodr ook ge eorople citelt per burger

Toezegging Kamer

In de kamerbrfefl^an 15 november is herhaald

Voor mcciawarkars van TtieslageO zijn dem gdgevem nict mccr raadplecghaar
zoals ik in mijn brief van 20 September jl heb aangexjeven De verwijdering van

deze gegevens in de systemen mbr S geMe Beiasiihg nstzzatMQQnh^^
van ditjaar v orden afgerond

Overwegingen
Verder reduceren van dez restpopulati iS wet mag lgjkf maar vmagj inzet van

s^tmarmdmkmdighsidi ZewMaan^MM^irnnk alSi aan d^bmtnms ksnti

Dilemma afweging
• stoppen met huidlge situatie als status quo

nadere inspanningen om het restant verder te reduceren

Na verkenning wordt de volgende variant voorgesteld
a Bijna de helft van de 90 000 heeft over de hele aanvvezige tijdlijn de NL

nationaliteit dat impliceert dat de alle andere tecords verwijderd kunnen

wbrden
b Bijna 40 000 burgers hadden begin 2012 een andere nationaliteit dan

actucci zijp dusde afgelopen Tjaar Ncdcriandcr gewordcn dit bctreft

zpwel loeslagbetiokken ais niel loeslagbeltokken but gets

c De resterende 10 000 burgers hadden begin 2012 een onbekende

nationaiiteit waardoor er een mix ontstaat van drie nationaliteiten

onbokond Nl en eon andere nationaiiteit Fen opiossing hiervoor zou

kunnen zijn hetaanbieden vanuit FRS maar dal is geen bestaande

functionaliteit en meet dus gemaakt worden

Gaat het MT akkoord iriet

1 zsm uitvoeren van het script om de hiervoor genoemde 230 000 op te

lessen

2 de hlerbovcn genoemde dcicn a en c in te planncn in PI20

3 het hierboven genoemde deel b zo te laten hierbij is dus hislorisch

zichtbaar dat deze burgers niet altijd Nederlander zijn geweest ook voor

niet^tQesjagbetrokkenen
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Belastmgdiensim

Naam dienstonderdeel

Direct1e Toeslagen

Van

Bureay DireeteuFsondersteuning

yer^lag
Definitief

ArtikeMO iid 2 sub b

Vorsie

definitief

vers ag
Datum

10^fiecerf f3^f 2Q19
MT DireetieToestagen

Vergadardatym lO dacember 2019 9 0043 Qpiyur

10 2 B artikel10licl2subeM T artikel 10 lid 2 sub e « ■

fenwezig

Artikel 10 lid 2 sub e

Valt buiten de scope van bet Wob verzoek

Peg na 1 van 3
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Valt builen de scope van het Wob verzoek

Valt buiten de scope van het Wob verzoek

C HAMERSTUK

RejstniigratM tvweetcle iratignaliiieit

Valt buiten de scope van Wob verzoek

Valt buiten de scope van het Wob verzoek

Raglna ivarra
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To
artlkei 10 lid 2 sub e

From

Sent Mon 1 20 2020 10 20 39 AM

Importance

Subject FW Aanvullingen memo maatregelen Toeslagen
MAIL RECEIVED Mon 1 20 2020 10 20 40AM

Normal

Zie bijgaand

artIkeMO lid 2 sub e

Uitvoerings en Handhavingsbeteid

Direeloraat generaal Belastingdienst
Ministerie van Finanden

Korte Voorhout 7 ] 2511 CW ] Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

artlkei 10 lid 2 sub e

10 2 e
Van

Verzonden vrijdag 18 oktober 2019 14 16

Aarl
“

10 2 e 10 2 0

CC

]EID10 2 8

Onderwerp Re Aanvullingen memo maatregelen Toeslagen

HalItJiItikef 10 lid 2 sub e

Een tweede nationaliteit van een Nederlander is voor geen enkele behandelaar meer raadpleegbaar Voor niet Nederlanders is

een tweede nationaliteit soms rechtgevend op toeslag Deze blijft daarom wel raadpleegbaar ik stuirr nog een mail met

toelichting je kunt negeren wat niet relevant is uiteraard

Het ook fysiek verwijderen uit databases waar aan gewerkt wordt is een bijna chirurgische operatie die naar beste

verwachting eind dit jaar grotendeels is uitgevoerd Er is de grootst mogelijke zorgvuldigheid nodig om de stabiHteit van ons

massale transactiesysteem van toekennen in tact te laten

Voor het bereiken van volledige en uitputtende 5^sieke wijdering verwacht ik echter nog een paar complexiteiten en

onmogelijkheden artlkei 10 lid 2 sub g juncto artlkei 11 lid

| dagehjkse s3mchronisaties tussen die basisregistraties en de Bd databases Daarvoor zal dan

vastgesteld moeten worden of afdoende maatregelen zijn genomen om privacy op dit gegeven te borgen

Vr Gf 10 iid 2 sub s
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Op 18 okt 2019 om 13 01 heeft

geschreven

het volgendesrtikel 10 lid 2 sub e

Hallo

In biiqaande revisies is opqenomen dat de tweede nationaliteit nog niet helemaal uit de systemen biiToeslaqen is qehaald fop

artikel 10 lid 2 sub g juncto 11 eerste lid

10 2 6

Uttvoerings en Handhavingsbetdd

Directoraat generaal Bdastingdlenst
Ministerie van Finanden

Korte Voorhout 7 ] 2511 CW ] Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE ] Den Haag

10 2 e

Van

Verzonden vrijdag 18 oktober 2019 09 19

Aan

10 2 e

artikel 10 lid 2 sub e

Onderwerp hwd Aanvullingen memo maatregelen I oeslagen

Zie vorige email

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestmird bericlit

10 2 6
Van
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Datum 17 oktober 2019 om 10 39 20 CEST

Aan
a

10 2 S

Onderwerp AanvuUingen memo maatregelen Toeslagen

Hierbij mijn voorgestelde aanvulllngen op he voorliggende memo Maatregelen Toeslagen met revisiemarkerlng in Word Graag
bereid totnadere toelichting indien wenselijk

10 lid 2 sLib e

Djf bericht kan jnformatie bevatten die met voor u la bestemd Indien u met de geadreaseerde bent of dit bencht abusievelijk aan u la toegezonden wordt u verzocht daf aan de afzender te

melden en bet bencht te veraijderen De Staat aanvaardt geen aanaprakelijkheid voor achade van vi elke aard ook die verband houdtmet risico a verbonden aan het elektroniach verzenden

van berichten

Thia meaaage may contain information that ia not intended for you if you are not the addreasee or if this message was sent to you by mi stake you are requested to inform the sender and

deiete the message The State accepts no ii ability tor damage of any kind resuiting trorn the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarsehrLften verzoeken klaehten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwehjke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingspHcht geldt AIs u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klaehten

ingebrekestellingen en soorlgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwehjke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingspHcht geldt AIs u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept fihngs requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Ministerie van Financien

Dlrectoraa t GeneraaJ

BeiasUngdienstTER IfJFORMATIE

Aan

Inilchtingen
Directeur generaal Belastingdienst

10 2 e

www mmnn^ni

Datum

23 januari 2020

HotltJenujTinier

notitie Gebmik van nationaliteit in risicomodellen
Auteur

10 2 e

Aanleiding
De staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat

[tweede}nationaliteit niet meer als selectiecriterium gebruikt wordt in

risicomodellen Naar aanleiding daarvan is op verzoek van de Concernstaf binnen

de Belastingdienst een uitvraag gedaan of en waar nationaliteit gebruikt wordt in

risicomodellen selectleregels en query s en of het gebruik is gebaseerd op een

wettelijke basis Tevens is gevraagd in hoeverre sprake is van verborgen

vooringenomenheid ten aanzien van het gebruik van nationaliteit

Van

DirecteurCd Uitvoerings

en Handhavingsbeieid

Kople aan

Bijfagen
1

bulten verzoek

Nieuw In de aanloop naar het debat van 21 januari jl is aanToeslagen gevraagd
hoever zij zijn met het verwijderen van tweede nationaliteit uit hun systemen
Een update daarvan is ook in deze notitie opgenomen

btilten verzoek

Pagina 1 van 8
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Toelichting

Kernpunten

buiten verzoek

• Voor query s geldt dat waarschijnlijk nog niet alle directies de [tweede
nationaliteit verwijderd hebben uit de in gebruik zijnde of oude query s

• Het is niet mogeiijk om vastte stelien dat met deze uitvraag alle

risicomodellen selectieregels en query s in beeld zijn mogeiijk zijn oudere of

lokale versies in de uitvraag niet naar voren gekomen

11 1

• VoorToeslagen geldt dat de tweede nationaliteit niet meer raadpleegbaar is

voor medewerkers Echter vanwege technische problemen is voor een deel

van de burgers de tweede nationaliteit nog altijd geregistreerd bij Toeslagen

Toeslagen werkt aan een oplossing

Alle directies hebben een terugkoppeling gegeven op onze vragen Daaruit blijkt
dat er al veel gebeurtter uitvoering van de toezegging aan deTK maar dat

ftweede nationaliteit nog niet uit alle risicomodellen selectieregels en query s is

gehaald In sommige gevallen is dat terecht omdat er een wettelijke regeling aan

ten grondslag ligt Hierbij kan gedacht worden aan modellen van de Douane of

query s die in de Loonheffing gebruikt worden om de verzekeringsplicht vast te

stelien In alle andere gevallen lijkt het onterecht De uitvraag heeft wel tot meer

bewustwording bij de directies geleid Zo wordt bijvoorbeeld voor een aantal

query s en fraudemodellen alsnog een Gegevensbeschermings effectbeoordeling

[GEB of een Willen Mogen kunnen toets WMK toets uitgevoerd waarbij het

gebruik van persoonsgegevens wordt beoordeeld en is nationaliteit uit een

fraudemodel gehaald waar dit ten onrechte in was opgenomen

Het is niet mogeiijk om vast te stelien dat met deze uitvraag alle gevallen in beeld

zijn gekomen omdat niet met zekerheid gezegd kan worden dat alle in gebruik

zijnde query s in beeld zijn bij alle directies Zo zijn er oude gegevensbestanden
die mogeiijk voor verschillende doeleinden zijn worden gebruikt en waarvan op de

centralere niveaus niet duidelijk is of deze nog steeds beschikbaar zijn of

gebruikt worden

11 1
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BOLAGE INPUT DIRECTIES fSamenvattinqt

bulten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek

Toeslagen

Psgina 7 van 8
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Bij Toeslagen is de tweede nationaliteit niet meer raadpleegbaar voor

medewerkers vanaf augustus 2019 Daamaast is het grootste deal van de tweede

nationaliteit ook nit alle systemen verwijderd Het bleek echter technisch erg

lastig om tweede nationaliteit in een keen uit alle systemen te verwijderen Het

laatste deel wordt daarom op een heel kleine groep na naar verwachting uiterlijk
in week 10 verwijderd nit het laatste systeem [Toeslagen Verstrekkingen

Systeem [TVS Voor de relatief kleine groep die dan nog over is en die niet

zomaar nit de systemen verwijderd kan worden wordt nog een opiossing gezocht
Het gaat daarbij om ongeveer 5000 van de totale 1 4 min burgers die met een

tweede nationaliteit in de systemen waren opgenomen

Psgina 8 van 8
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To

ai1lkel10[id2sut eFrom

Sent

Importance
Subject RE Niet tijdig schonen van dubbele nationalttelten

MAIL_RECEIVED Wed 2 26 2020 1 55 39 PM

Ondefzoek AP zaaknummer z2018 22445 pdf

weaz Z67ZDZuT 55T33TTvr

High

Beste alien

Hierbij nogmaals mijn opmerkingen over het onderzoek van de AP

l graag zo dlcht mogelijk bij de tekst van de onderzoekbeschrijvlng van de AP blijven zle bijlage ik heb voorzet gedaan GRAAG

TEKST AANPASSEN

artikel 11 eerste lid

en rapport AP gelijK te puPUceren maar zij zijn nog met zover de onderzoekers zijn nog bezig met schrijven zij gaven wel aan dat

het onder de AVG nlet meer verpllcht is om eemt een conceptrapport van bevlndingen op te stellen GRAAG VOORBEHOUD

IlMBOUWEN

de onderzoekers wisten van de wens om het rapport Donner II

3 de voorgestelde tekst en de tekst die aan AP gestuurd is zie onderaan cursief lopen uit elkaar De datum 21 feb 2020 komt niet

voor richting AP is aangegeven dat er nog 1000 gevallen overblijven die in de komende maanden behandeld worden GRAAG TEKST

AANPASSEN

De Autoriteit Peraoonsgegevens doet bij de Belastingdienst onderzoek naar de verwerking van bijzondere persoonsgegevens waaruit

ras of etnische afkomst blijkt zeals nationaliteit Meer spedfiek richt het onderzoek zich op het verwerken van gegevens omtrent

tweede nationaliteit Daarnaast onderzoekt de AP of de Belastingdienst geautomatiseerde besluitvorming en of profilering gebaseerd
op bijzondere categorieen van pemoonsgegevens heeft toegepast in het kader van controle op de toeslagen voor kinderopvang

Naar verwachting zal het onderzoek op korte termijn openbaar worden

Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen van het gebruik van bijzondere persoonsgegevens in de fraudeaanpak bij de

kinderopvangtoeslag Naar aanleiding van de signalen rondom etnisch profileren zijn sinds de zomer maatregelen genomen om

herhaling in de toekomst te voorkomen Allereerst is er vorig jaar voor gezorgd dat medewerkers geen toegang meer hebben tot deze

gegevens Daarnaast is toegezegd aan de Tweede Kamer om de gegevens van de tweede nationaliteit van Nederlanders voor eind

2019 uit de systemen te verwijderen Gezien de complexiteit van het Toeslagen Volg Systeem TVS is deze toezegging per 21

februari voor 92 uitgevoerd Het streven is uiterlijk 6 maart de laatste 8 25 000 tweede nationaliteiten van Nederlanders

verwijderd te hebben

Hieronder staat de tekst die aan de AP gestuurd is voorgestelde tekst hierboven en de tekst aan de AP hieronder moeten

overeenkomen
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Tijdlijn

a medio juii 2019 zijn alle burgers met dubbele nationaiiteiten niet meer raadpleegbaar voor reguliere behandeiaars Daarmee is deze

informatie aileen nog toegankelijk voor specialisten met databasetoegang

b de fysieke verwijdering uit bet subsysteem FRS is geheei gereaiiseerd per 27 September 2019

c de fysieke verwijdering uit bet subsysteem KLB is geheei gereaiiseerd per 27 September 2019

d de fysieke verwijdering uit bet subsysteem T5L is per 31 december 2019 voor 78 van de oorspronkeiijke 1 4 miijoen burgers
gereaiiseerd

e per 12januan 2020 is dit percentage gestegen tot 92 zodat op dit moment nog 110 000 burgers in de systemen staan met twee

nationaiiteiten terwiji dat aileen de NL nationaliteit beboort te zijn

f De populatie van 110 000 betreft voor een substandeei dee burgers die binnen de volledige tijdlijn van TVS ook de Nederiandse

nationaliteit badden Voor deze groep is verwijdering van de gegevens gereaiiseerd tijdens de release van 9 februan 2020

g Er nesteert nu een groep van ongeveer 22 000 burgers Dit betreft veelal burgers die binnen de tijdlijn van TVS de Nederiandse

nationaliteit bebben verkregen Inmiddeis is ook biervoor een tecbniscbe opiossing gevonden die bet restant tot circa 1 000 zal

reduceren Uitvoering biervan staat gepland tijdens de release van 6 maart 2020

h De restgroep wordt in de maanden daarna bebandeld

Met vriendelijke greet

artikei 10 lid 2 sub e

spedalisdsch adviseur coordinator gegevensbescherming o a AVG en Wpg}
privacy officer Eielastingdienst

Ministerie van Finanden

Directoraat Generaai Bdastingdienst
Concemdirectie Infomnatievoorziening en databeheersing
Korte Voorhout 7 \ 2511 CW \ DEN HAAG

Postbus 20201 j 2500 EE f DEN HAAG

1

artikei 10 lid 2 sub e

I

Van UHBtoeslagen
Verzonden woensdag 26 febmari 2020 12 23

artike 10 lid 2 sub e

Onderwerp FW Niet tijdig schonen van dubbele nationaiiteiten

Urgentie Hoog

Hoi artikal 10iid2 subs
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Zie onderstaande mail Deze passage gaat mee in de brief over de opsplitsing welke vandaag naar de stassen en morgen naar de

Kamer gaat Mochten er onjuistheden zijn kan je die dan uiterlijk 13 00 liijr doorgeven Dan zorg ik voor aanlevering bij de

schrijvers van de brief

Groeten artikel 10 lid 2 sub e

Postbus UHBToesiagsn

artikel 10 lid 2 sub e

Van

Verz

Aan

CC

artikel10lid2sube

artikel 10 lid 2 sub e

jnaerwerp i\iei iijaig scnonen van auDoeie nanonaiiieiren

kftjHo
ikel 10 lid 2 sub i

Glsteren heeitt|kei 10 lid 2 sufetfraagd om in de brief ook op te nemen dat het niet is gelukt om de tweede nationaliteiten tijdig nit de

systemen te verwijderen Dit is gisteren besproken in het MTToeslagen voorkenr was om het mee te nemen bij openbaarmaking
onderzoek AP Bijgaand toch een voorzet om het mee te nemen conform de wens van 10 2 e

Niet tijdig schonen van dubbele nationaliteitena

De Autoriteit Persoonsgegevens doet bij de Belastingdienst onderzoek naar de verwerking van bijzondere persoonsgegevens
zoals nationaliteit Naarverwachting zal het onderzoek op korte termijn openbaar worden Aanleiding voor het onderzoek zijn
signalen van het gebruik van bijzondere persoonsgegevens in de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag Naar aanleiding
van de signalen rondom etnisch profileren zijn sinds de zomer maatregelen genomen om herhahng in de toekomst te

voorkomen Allereerst is ervorig jaarvoor gezorgd dat medewerkers geen toegang meer hebben tot deze gegevens Daamaast

is toegezegd aan de Tweede Kamer om de gegevens van de tweede nationaliteit van Nederlanders voor eind 2019 uit de

systemen te verwijderen Gezien de complexiteit van het Toeslagen Volg Systeem TVS is deze toezegging per 21 febmari

voor 92 uitgevoerd Het streven is uiterlijk 6 maart de laatste 8 25 000 tweede nationahteiten van Nederlanders

verwijderd te hebben
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We horen het graag als jjj hier bezwaar tegen hebt of hebt besproken met stas T D

Met vriendelijke groet

arlikel 10 lid 2 sube
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Bijlage 2 Doel ondeizoek

IZaakmunniei r
■

Omschrijving onderzoek

De AutoriteitPersoonsgegevens AP onderzoekt ofde Belastingdienst en daaimeede Minister

van Financiends venverkingsverantwoordelijke vanafin ieder geval 6 januari 2014 overgang

van WetGBA naar Wet BRP tot heden bijzondere persoonsgegevens waaruit ras ofetnische

aikomst blijlct mogelijk onreditmatig verwerkt ex artikel 5 lid 1 van de AVG jo aftikel 9 AVG jo
artikel 6 van de AVG Meer spedfiek richt het onderzoek zich op liet verwerken van gegevens

omtrent tweede nationaliteitin hetToeslagenV Systeem en ofin kadervan controle op de

tbeslagen voor kinderopvang

Daaroaast onderzoekt de AP ofde Belastingdienst err daanaee de Minister van Financien als

verwerkingsverantwoordelijke vanafin ieder geval juni 2016 geautomatiseerde besluitvorming
en of profflering gebaseerd op bijzondere categorieen van persoonsgegevens meer spedfiek de

tweede nationaliteit mogelijk in strijd met artikel 22 van de AVG toepast ofbeeft toegepast in

hetkadervan controle op detoeslagen voor kinderopvang

r J3atamV

Tijdstip
I

Ruimte voor eventuele aanvulling

■1

Datimi aanvulling

Tijdstip aanvulling 9m

1
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To

Cc
artikel 10 lid 2 sub e

UITVOEF

From

Sent

Importance

Subject Betr FW nationairteit in risicomodellen selectieregels query s en lokale applicaties
MAIL RECEIVED Thur 3 5 2020 11 10 38 AM

Th ur 3 5 2020 11 10 18 AM

Normal

Fijn dank voor je inspanningen op dit onderdeel

Met vriendelijke groet

artikel 10 lid 2 sub e

team handhaviugsbeleid

Directoraat generaal Belastingdienst
Directie Ifitvoerings en Handhavingsbeleid
Korte Voorhout 7 i 2511 CW i Den Haag
PosUjus 20201 i 2500 EE I Den Haag

artikel 10 lid 2 sub e

Vrijdag afwezig

Zie hieronder er komt wat actieartikel 10 lid 2 sub e

Van

Aan

Cc

Datum 05 03 2 2010 52

Onderaerp FW nationairteit in fisictinodellen setectiefegets query s en lokale ^piicaties

artikel 10 lid 2 sub e

Ha artikel 10 lid 2 sub e

Zie hieronder er komt wat actie

artikel 10 lid 2 sub e

Van Jonker MP Maarten MT

Verzonden donderdag 5 maart 2020 10 45

Albert van der Meer 10 2 e 10 2 6BEDRIJF10 2 6Aan 10 2 e

Diepstraten F Frances mt [
DGBEL I

^van P

]bEDRIJF Jaap Zoon Jan Melsen Joianda Denis Karin

Nanette van Schelven f~ i o 2~e

HansTimmertYians Hans van der Viist 10 2 610 2 6

10 2 6

10 2 6 tamers MJH Marjo MT Liane Viaskamp
zeroms JPM Jose MT Kerstens RJA [^rihiiMil
BEDRIJF io 2 e Ibeiastingdienst ni

10 2 e

10 2 6 • \A illv Rnvpre •

110 2 6 10 2 6 van UITVOERINGSBELEIDCC avg

|DB AV10 2 6

Onderwerp FW nationaliteit in risicomodetJen seiectieregeis query s en lokaie applicaties

Bete college s

In het DT van 30 januari is bijgaande nota besproken
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Vanuit IV D kan bevestigd worden^ conform de nota^ dat nationaliteit een bijzonder
persoonskenmerk is en daarom een wetteiijke grondslag nodig heeft deze de gegevensverwerking

registratie vermeld moet zijn en uitgewerkt in de opgestelde GEB DPIA

IV D^ privacy office zou hierbij van de onderdelen de registraties en de GEB willen ontvangen om

deze te kunne toetsen^ ook voor te leggen aan de FG en met advies terug te kunnen komen

Uitgangspunt is niet^ tenzij

Graag jullie reactie of en zo ja welke processen gebruiken van nationaiiteit en evt ook nog 2
^^

nationaiiteit

Verslag DTBD 30 januari

C l Gebruik nationaiiteit in selectiemodellen

Ingebracht door wnd dUHB
buitsn verzoeK

Het DTBD geefi behoefte te hebben aan een

inventarisatie waarin per dienstonderdeel wordt geconcludeerd of er afdoende maatregelen zijn

genomen om nationaiiteit als selectiecriterium nit te faseren Daarbij komt de vmag op hoe ver

hieriii gegaan moel kaii worden en wat de risico’s van deze keuzes zijn het DTBD wil graag

adhv een thscussienota onderling maatgevoel hierin vaststellen De leden van hetDT vragen om

een nieuwe notitie waarin bovenstaande wensen uitgewerkt zijn en waarbij de input door de

MT’s van de directies geaccordeerd is IV D is hierbij in lead met ondersteuning C F en UHB

Deze notitie zai terugkomen in het DTBD voor een plenaire bespreking
“ Actse dIV D

bulten verzoek

Met vriendelijke greet

Maarten Jonker Directeur iV D

Directeur BIA{a i

Be astinsdienst onderdeel van Ministerie van Financien

10 2 eM

E m p ionker@nninfin nl

Voor afspraken 3belastingdienst nl10 2 e

Difberidifkan inforrnatie bevatten die nief voor u is bestemd Indian u nief de geadresaeerde bent of dif bencht abusie elijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte rnelden

en het beridit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sohade van welke aard ook die verbandhoudtrnetrisioo s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended foryou If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the ^ectronic transmission of messages [bijiage 23012020 notitie gebruik nationaiiteit in

selEctiernodellen voorDT 30 01 doot is verwijdErd door Christino C J M M Vriens Cd UHS 3LD] [bijiage Verslag DT3D SOjanuari docx is vervirijderd door Christine C J M M Vriens Cd UH3 3LD]

De Belastingdienst stelt e mail met open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soorlgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingspHcht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzoeht het te verwijderen en de

afzender te informeren
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The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Vraag 3c In hoeverre heeft nationaliteit a[s indicator een roJ gespeeld

Voor het beantwoorden van deze vraag hebben wij kennisgenomen van de CAF

dossiers en vergaderverslagen en zljn interviews gehouden

Uitgaande van de infarmaGe die in de CAF dossiers is opgenomen hebben wij in ongeveer IGO Cvan
de 149 CAF dossiers aanvragen voorzoekopdrachten en of de zoekopdrachten zeif aangetroffen

waarbij onderandere eerste en

nationaliteic is o^ ennens ook in afnemende mace in hetToeslanen Verstrekkinaen Svsteem

Deze zoekopdrachten werden door Handhav^ngsregie van de directieToeslagen

uitgevoerd bij de behandding van CAF zaken 6 dossiers van CAF zaken in produclie bevatten

selecties waarbij een spedfieke nationaliteit aan de onde is Bij 5 CAF zaken hiervan is dit een

gevolg van onderzoek naar het IP adres waarvoorsignalen van misbruLk zijn Wij hebben niet vast

kunnen stellen of nog meer van dergelijke zoekopdrachten zljn uitgevoerd

fa

lid 2isub SI

Aan de hand van vergaderverslagen hebben wij geconstateerd dat bIJ 3 behandelingen in het MT

Toeslagen in 2012 en 2Q13 een specifieke nationaliteit een ro heeft gespeeid Dit betreft de

volgende tekstpassages waarbij de laatste twee tekstpassages een samenhang hebben met de op

dat moment recent geconstateerde Bulgarenfraude

n heffisndf awngsp 3n2052isopgeno nen c aferond erzoekzal ivordeo gedaan naar let cotnp tance

niveaa van arbe iism g anten Bij de analyse is spec ifiek ingezoemd op arbeidsmigranten uit Po en

Bulgarije en Roeraenfe De bevindingen duiden op gio te fioeveeffjetfen onrec jimaiige kiekenningen

zorgtaeslag en huuiloeslag In bijgaand memo v oidt een voorstel gedaan hoe de onrechtmabge

toekeimingen 2010^ 2011 kunnen warden ferugged aatcl en 2012 warden gesiopf bran verslag PIT

roes sgen d d J0 7 2DJ2

GeaproJren wordt nog hoe om te gaan met het boetebe eid^ Voorde bulgaren moeten sowieso boetes

opgetegd warden Atgesproken wordt dat eerst de tel ten warden verzametd en dat dan een aantal

scenario ^ warden ajfgescfireven Dit stuk zal dan i n het A4T besproken warden bran vers ag MT

Toeslagen d d 4 6 2013

Afgasproken was dat gaan uitstal van bataling zou wardan vartaand bij opgalagda boates bij

Bulgaren jnarkt op dat ar aan groap Is waarbij dit waizou moatan Uitstal van bataling is allaan

mogelijk bij gemotivaarde bazwaran waarvan we vastgastdd hebban dat we aan hatbezwaar

tagamoat zuHen koman De aanpak is akkoord maarmoat nog wal eerst warden afgestamdmet
DGBel bron verslag MT Toeslagen d d 1 10 2013

Overigens doet de Asjtoriteit Persoonsgegevens op dit moment een onderzoek dat ziet op de vraag

of de Beiastingdienst gegevens betreffende de nadonaiitet van fdnderopvangtoeslagaanvragers

rechtmaUg verwerkt in de zin van de AVG

Vraag 3d Is dit beleid geweest of automadsch geselecteerddoor computer]

Voor het beantwoorden van deze vraag hebben wij in aanvuiSng op vraag 3c de

vanaf 1 januari 2013 gebruikte tisicoselecdemodeiien beoordeeld

Het risicoselecdemodei [niet specifiek voor CAF] dat wordt gebrulkt in de reguliere

aanvraagprocedure bepaait of aanvragen van toeslagen een hoog risico op fouten bevatten Het wel

of niet hebben van de Nederiandse nadonaliteit [de Nederlandse nadonaliteitof het hebben van een

geidige verblijfstatus is een voorwaarde voor het ontvangen van kinderopvangtoesiag] is een van

de indicatoren die gebruikt is in de periode IS aprli 2014 tot 22 oktober 2018 bij de

risicokwaUficade van de aanvraag van lenderopvangtoesiag Het risicoseiectiemodd bevat een

samenstd van indicatoren die wordt aangepast op basis van de resuitaten van het toezichd

Hlermee is het inderdaad beleid dat het we of niet hebben van de Nederiandse nadonaliteit werd

aangeboden aan het risicoselecdemodeb maar werd het a dan niet gebruiken hiervan

geautomatiseerd bepaald door het zelflerende systeem De risicokwaUficade kan samen met

andere indicatoren van invioed zijn op de intensiteit van de beoordeiing van een aanvraag De

intensiteit wordt uiteindelijk door de behandeiaar bepaaid Zie het antwoord op vraag 5c voor meer

informade over intensievere behandeiing

IS van 43 \ ToeslaggereJateerde GAF sken
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To
10 2 S

Cc

10 2 6

Sent

Importance

Subject Betr Betr Re gebruik nationalfteit bij Toeslagen
MAIL RECEIVED Tue 3 10 2020 10 43 41 AM

Tue 3 10 2020 10 43 37 AM

Normal

Mooi resultaat

Ik verwerk deze laatste stand in de voortgangsrapportage Toeslagen

groe artikel 10 iid 2 sub e

Met vriendelijke greet

artikel 10 iid 2 sub e

team handhavingsbeleid

Directoraat^eneraal Belastingdienst
Directie Utvoerings en Handhavingsbeleid
Korte Voorhout 7 i 2511 CW i Den Haag
Postbus 202011 2500 EE I Den Haag

ariikel 10 lid 2 sub e

Vrijdag afwezig

artikel 10lid 2 sub e

Afgelopen zaterdag zsjn we succesvol van 22 000 naar

800 gegaan {resteren nog 500

Van

Aan
10 2 e

Cc [ 10 2 e

DatiiiTt iu ud zu^u

OndBr^VGrp Bstr R Q bFuik n8iiort8litefi bii

Veizonden door
10 2 6

artikel 10 lid 2 sub e

Afgelopen zaterdag zijn we succesvol van 22 000 naar 800 gegaan

Dus de score is nu 99 94

11 1

De volgende slap is qua concept uiigewerki en zal waarschijnlijk resulteren in een rest van circa 20 Dat wordt nu iiiigewerkt en getest
Die laatste posten gaan we daarna individueel opiossen Exacte terrnijn is nog niet bekend rnaar enkele rnaanden lijkt dus haalbaar

met vfiencielijke groet

artikei 10 lid 2 sub e

Bel asti rigdienst Toesi agen
Bedrjjfsv£5 eri n g
Graadtvan P^oggeriweg 500 ] 3531 AH ] LITRECrFF ] Kamer 3 11

Postbijs 2092 1 3500 GB J Ubecht

artikel 10 lid 2 sub e
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10 2 e

Van
artlkel 10 M2 sub eAan Belastingdenst

Cc

Datum 09 03 2D2019 33

Onderaerp Re gebiuik nationallteit bijToffilagen

ikel 10 lid 2 sut korij y een update geven ajb

Verstuurd vamfmyn iPad

Op 9 rnrt 2020 orn 11 02 heeit lietvolgende geschi everiartlkel 10 lid 2 sub e

10 2 B

Goedemorgen

Voor hei AO hebben wij nog contact gohad over hot gebruik en verwijderen van 2e nationaliteit bij Toeslagen Op grond van die info is in

de concept brief voortgangsrapportage Toeiagen de voigende passage opgenornen

Gebruik ran 2e nationaiiteir bij toezid it s sternen

[Deze passage betrefr een concept en is nog in revisie]
Grasg benadruk ik nogmaals dat ik etriisch profileren ten strengste afkeur In de brief van 11 juni Jl is toegezegd dat vanaf de zomer de tweede nationaliteit niet meer

raadpleegbaar is voor medevjerkers en deze voor eind 2019 uitde systemen bij Toeslagen gehaald worden Kamerstukken II 2018 19 31066 nr 490 Aan de eerste

toezegging is voldaan Voor medevjerkers is de tweede nationaliteit vanaf de zomer van 2019 niet meer raadpleegbaar De laatste toezegging is niet per eind 2019

gerealiseerd dit betreur ik Het verwijderen van de tweede nationaliteit naast de Mederlandse nationaliteit bij de circa 1 4 min Mederlanders die een tweede nationaliteit in

de systemen van de Toeslagen hebben is een zeer ingewikkeld proces waarbij de kans op procesverstoringen en ongewenst gevolgen groot vjas bijvoorbeeld door

herberekeningen voor hetheden of verleden

Eind febrnari is voor 98 de tweede nationaliteit verwijderd Per 8 maart is de verwachting dat dit gestegen is tot 99 9 de laatste circa 1 000 gevallen zullen de komende

maanden verwijderd worden Gegevens over de tweede nationaliteit {naast de Mederlandse nationaliteit mogen geen rol spelen in de uibjoering Bij de overige onderdelen

van de Belasbngdienst is de tweede natonaliteit uit de risicomodellen en de selectieregels verwijderd Ook de eerste nationaliteit wordt niet in risicomodellen en

selectieregels gebruikt terzij daar een wettelijke grondslag voor bestaat Of daarmee alle onterechte gebruik van naUonaliteit is gestopt kan nog niet met zekerheid

gezegd worden Zo zijn er oude gegevensbestanden die mogelijk voor verschillende doeleinden zijn worden gebruikt en waarvan niet duidelijk is of deze nog steeds

beschikbaar zijn of gebruikt worden en of nationaliteit daarin ten onrechte is opgenornen Om die reden is een verdere inventarisatie en toetsing naar het rechtmabg
gebruik van nationaliteit in gang gezet

Graag zouden we de cijfers zo actueel mogelijk willen hebben Weet JiJ of inderdaad die 99 9 al gehaald is En is er ook al meer zicht op

wanneerde laatste 1000 verwijderd kunnen zijn

Ik hoor graag van je groet
artlkel 10 lid 2 sub 6

Met vriendelijke groet

artlkel 10 lid 2 sub e

team handhavmgsbeleicl

Directoraat generaal Belastingdienst
Directie l^tvoeiings en Handhavingsbeidd
Korte Voorhout 7 i 2511 CW i Den Haag
Postbus 20201 i 2500 EE i Den Haag

artlkel 10 lid 2 sub e

TTrjUayQTWSZIy^

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarsehriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soorlgelijke formele berichten
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Dit bericht is uitslmtend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt AIs u dit bericht per abiiis hebt ontvangeii wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te iiiformeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

00041



Verslag gesprek met mw 10 2 0

Paqina 1

10 2 0 verklaart staat dat de brief “niet helemaal volledig is

helemaal volledig is

In de 6e alinea Begint met Het tweede punt van de brief
“

staat na het citaat uit de brief Mw

geeft aan dat dit niet juist is Dat moetzijn dat dit niet heiemaal volledig is

In de 4e alinea Begint met

Dat moet zijn niet juist resjfJectieveiijK

10 2 0

Daama klopt de tekst niet helemaal Tekstvoorstel is

Het criterium nationaliteit wordt niet gebruikt Het criterium wel geen Nederlanderschap was tot voor

kort een indicator bij risicoselectie voor Huurtoeslag maarhet gebruikis opgeschortnaar aanleiding
van de maatschappelijke discussie en het feit dat deze indicator voor de Huurtoesiag door het modei

steeds minder relevant is geworden Voor de Kinderopvangtoeslag was de indicator al niet meer

reievant en dus niet meer in gebruik sinds juli 2018

Paqina 2

10 2 0
In de le alinea staat halverwege
deze fouten al in de aanvraagfase voorkomen proberen te worden

Dit moet niet de aanvraagfase maar de voorschotfase zijn met als aanvuliing waardoor grote

terugbetalingen bij de definitieve toekenning voorkomen kunnen worden

geeft aan dat het met behulp van het risicomodei

In de 4e en 5e alinea wordt ook qesproken over de GBA en de BRP De tekst is wel kloppend voor het

gesprek echter inmiddels heeft mw I0 2 e de informatie preciezer voorhanden Als aanvuliing op

het verslag geeft mw 1Q 2 e Hdari ook het volqende aan

De overgang van GBA naar BRP heeft in 2014 plaatsgevonden Vanaf dat moment kwamen geen

gegevens over 2e nationaliteit meer voor in het BRP Vanaf begin 2015 staan deze gegevens ook niet

meer in het Belastingdienstbrede Beheer van Reiaties BVR systeem De systeemaanpassing van het

Toeslagen Verstrekking Systeem TVS wordt in twee fasen uitgevoerd Komende zomer wordt het

gegeven tweede nationaliteit afgeschermd voor gebruiker Voor het eind van het jaar zullen de

gegevens ook daadwerkelijk uit het systeem worden verwijderd
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Gespreksversiag dt 10 2 S

Papina 2 3

10 2 9

Hierbij twee opmerkingen aanvullingen

• misbriiik aanviillen met van toeslagen waarvan kinderopvangtoeslag er een is

10 2 g

Papina 3 3

In de een na laatste alinea op pagina 3 staat de zin Onderdeel daarvan was een Excel bestand met

informatie over de gastouders waaronder

Dit moetzijn de ’vraagouders’ [niet gastouders
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Versiag gesprek met dhr
10 2 6

Paqina 1

In het versiag wordt op pagina 1 melding gemaakt van twee postbussen volgenshet versiag een

interne en een externe postbiis

Dit is niet correct

Bij het meldpunt worden twee postbussen beheerd Beide postbussen zijn door iedereen intern of

extern te benaderen Er is dus geen sprake van een interne en externe postbus

De toeslagen fraude postbus wordt gebruikt voor berichtenzowel vanuit intern collega s als extern

Met extern bedoelen we burgers of organisaties die signalen van mogelijk misbruik willen melden

De tweede postbus is de Teos [toeslagen externe overheidssamenwerking postbus Deze is met name

bedoeld voor gegevens vragen van externe partners partijen

Vervolgens vinden signalen die betrekking hebben op een enkel bsn hun weg naar een behandelaar en

signalen die betrekking hebben op meerdere bsn s hun weg naar het screeningsteam

10 2 g

Op pagina 1 wordt de term handhavingsteam” gebruikt
Dit moet zijn het kwadrant Handhavingsregie

Op pagina 1 staat dat signalen bij het screeningsteam worden opgewaardeerd Waarschijnlijk is hier

de term opgewerkt gebruikt Bedoeld is te zeggen dat signalen worden aangevuld met relevante

informatie en weergegeven in een quick scan

Paqina 6

Op pagina 6 staat dat dhr 10 2 e jenkt dat het model is komen vast te staan rond 2012 2014

Dat moet zijn dat dh

de quick scan

denkt dat er vanaf eind 2014 of begin 2015 sprake is van het gebruik van
10 2 8
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Technisch verslag en versiag gesprek met
10 2 S

10 2 S

Paaina 3

10 2 g

Paqina 5

Op pagina 5 bovenaan de zin aanviillen van de geselecteerde burger die op hetzelfde adres zijn

ingeschreven

Paqina 11

Op pagina 11 onderaan het woord aanvragen graag vervangen door signalen werkitems

Paqina 12

Op pagina 12 voorlaatste alinea staan de volgende zinnen In het bestand KOT_Miner_i docx staat

het KOT risico model vanaf maart 2016 uitgelegd Daamaast wordt op pagina 5 aangegeven dat alle

trainingen van het model voor maart 2016 niet gedocumenteerd zijn Aanvullend kan gesteld worden

dat er uit die tijd beperkte documentatie beschikbaar is echter kan daaniit niet eenvoudig en

eenduidig inzicht worden verkregen Wei zou uit diverse bestanden herleid kunnen worden welke

indicatoren gebruiktzijn

Paaina 13

10 2 e
Tot slot geeft

Nederlanderschap sinds oktober 2018 niet meer is opgenomen in het risicoselectiemodel

KinderOpvangToeslag Dit is niet opgenomen in het verslag en zou op pagina 13 moeten worden

toegevoegd

aan dat zij heeft verklaard dat de indicator wel geen
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