
Verkenning informatiestromen fraudesignalen FIOD

Centraal Punt Precursoren FIOD Z 0 locatie Eindhoven

Algemeen

Bij het meldpunt van hettaakveld precursoren komen diverse gegevensstromen binnen echter geen

met een potentieel risicota v de liscale positie van burgers en bedrijven Meldingen die bij het

meldpunt gedaan worden komen met name vanuit het bedrijfsieven en zijn niet van financiele of

fiscale aard maar betreft info over mogelijke economische delicten Te denken valt aan informatie

over een transactie aankoop bestelling of prijs informatie aanvraag in relatie tot chemicalien die

mogelijk gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs Financiele gegevens worden

hierbij nauwelijks verstrekt soms de prijs van de chemicalien van fiscale informatie is geen sprake

1 1 Van wie is de gegevensstroom afkomstig

Bedrijfsieven {chemische handel en Industrie daarnaast van douane en bultenlandse partners
counterparts

1 2 Wat is de omvangvan deze gegevensstroom aantal signalen in 2019 Welke bestuurlijke
informatie over 2019 is verder voorhanden

In 2019 zijn er 114 MVTC meldingen bedrijfsieven 19 douane meldingen en 20 algemene

meldingen o a internationaal binnengekomen en in SUMMIT geregistreerd

1 3 Is de gegevensstroom onderdeel van een afspraak of convenant en zo ja met wie

De gegevensstroom is het gevolg van wetgeving In het kader van de bestrijding van de illegale
handel in chemicalien die gebruikt kunnen worden bij de productie van synthetsche drugs is in

Nederland in 1995 de Wet Voorkoming Misbruik Chemicalien WVMC van kracht geworden In de

WVMC is de verplichting opgenomen dat bedrijven in de chemische handel Industrie onverwijid
verdachte transacties verzoeken aan de daarvoor aangewezen autoriteit melden Binnen Nederland

is de FIOD aangewezen als de Competente Nationale Autoriteit CNA en verantwoordelijk voor

naleving van de WVMC het meldpunt verdachte transacties is daarom bij de FIOD belegd Dit

betekent ook dat de FIOD binnen Nederland is aangewezen als eerste aanspreekpunt inzake

gerelateerde Europese verordeningen en het VN Verdrag 1988 tegen de sluikhandel in verdovende

middelen en psychotrope stoffen Daarnaast is de FIOD aangewezen als opsporingsinstantie voor de

douane o g v douane wetgeving vandaar dat vermoedens van malversaties door de douane bij de

FIOD gemeld worden

1 4 Op welke wijze worden de gegevens verwerkt en met behulp van welke applicatie

Alle signalen die bij het CPP binnenkomen worden in SUMMIT geregistreerd Naast meldingen uit het

bedrijfsieven komen er ook signalen binnen van de douane buitenlandse zusterdiensten en andere

counterparts Vastleggingen vinden plaats in zogenaamde themabakken MVTC meldingen

bedrijfsieven DOU meldingen douane en ALG meldingen algemeen met name vanuit

Internationale netwerk FSV wordt niet gebruikt

1 5 Worden de gegevens binnen of buiten de Belastingdienst gedeeld En zo ja met wie en past dat

binnen de doelbinding

Daar waar relevant worden gegevens binnen de doelbinding gedeeld met politie Internationale

partners en of douane

1 6 Is ten aanzien van de gegevensverwerking een WMK toets of een PIA GEB gedaan Van welke

datum is die Zijn de betreffende maatregelen geimplementeerd En zo niet welke niet en wat is

de planning
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Er is geen WMK willen mogen kunnen of PIA toets privacy impact assesment gedaan Verwerking
vindt plaats conform de WPG en is een wettelijke plicht GEB gegevensbeschermrg effect

beoordeling wordt niet gedaan aangezien betrokkenen geen hoog risico lopen o g v art 4c WPG

2 Beschrijf of en zo ja op welke wijze terugkoppeling wordt gegeven aan aanleverende partijen
Ga daarbij tenminste in op de volgende aspecten

Vragenlijst betreft aspecten van linanciele of fiscale aard hiervan is geen sprake Onderstaande

antwoorden moeten dus gezien worden in de context van mogelijke goederenstromen Richting
melders vindt in beginsel geen terugkoppeling plaats indien nodig kan verdere toelichting gegeven

worden

2 1 Vindt terugkoppeling plaats En zoja op welke wijze En gebeurt dat geaggregeerd en

geanonimiseerd Wordt in voorkomende gevallen altijd ontheffing van de geheimhoudingsplicht

gevraagd Nvt

2 2 Op grond van welke afspraak regeling vindt de terugkoppeling plaats Nvt

2 3 Indien alspraken zijn gemaakt vindt terugkoppeling juist tijdig en volledig plaats Nvt

2 4 Op welke wijze wordt de kwaliteltvan terugkoppeling geborgd en bewaakt Nvt

3 Beschrijf welke gegevensstromen wij delen met derden die informatle bevatten ten aanzlen van

mogelijke fraude in het domein waarvoor die derde staat opgesteld Ga daarbij tenminste in op de

volgende aspecten

Zie 1 6 Vragenlijst betreft aspecten van financiele of fiscale aard hiervan is geen sprake Indien nodig
kan verdere toelichting gegeven worden

3 1 Met wie worden welke gegevens gedeeld Nvt

3 2 Wat is de omvang van deze gegevensstroom aantal signalen Nvt

3 3 Is de gegevensstroom onderdeel van een afspraak of convenant en zoja met wie Nvt

3 4 Op welke wijze worden de gegevens gedeeld en uit welke gegevensbron zijn ze afkomstig Als

een procesbeschrijving beschikbaar is deze graag meesturen Nvt

3 5 Is ten aanzien van de gegevensverwerking een WMK toets of een PIA GEB gecfean Van welke

datum is die Nvt

3 6 Ontvangen wij een terugkoppeling van hetgeen met de door ons aangeleverde gegevens is

gedaan Nvt

4 Is er behoefte aan een Single point of contact Een single point of contact is een plek binnen de

organisatie waar de binnenkomst en uitgifte van bovengenoemde signalen centraal wordt

vastgelegd verwerkt en bewaakt En zo ja waarzou dat het beste geposlioneerd
moeten kunnen worden

Er is reeds sprake van een single point of contact Alle signalen komen binnen worden vastgelegd en

bewaakt bij het Centraal Punt Precursoren FIOD Z 0 te Eindhoven

InfodeskFIOD

Meldpunt Infodesk FIOD

Fiod fraudemelden@belastingdienst n

I

Onder welke directie

Melding vanuit

FIOD

Tips van burgers die dit zelf via brief

mail of website melden Ca 30 tot

40 van de meldingen wordt gedaan
door een anonieme melder Bij het

team Infodesk komen ook meldingen
binnen via NL Confidential beter

bekend als Meld Misdaad Anoniem

Flet gaat hier om ca 2 500 meldingen

op jaarbasis waarvan een groot deel

2

738310 00001



voor de Belaslingdienst bestemd is

de overige meldingen worden door de

FIOD zelf in behandeling genomen

Soort fraude • belastingontduiking
• beleggingsfraude
• handel met voorkennis

• witwassen van geld
Verschillende directies

De infodesk zelf ontvangt op jaarbasis
ca 10 000 tips van burgers waarvan

10 tot 15 bruikbaar is en wordt

doorgestuurd aan de Belastlngdlenst
of behandeld binnen de FIOD

Melding voor

Aantal binnen gekomen

1 1 Van wie is de gegevensstroom afkomstig

1 2 Wat is de omvang van deze gegevensstroom aantal signalen in 2019 Welke bestuurlljke
informatie over 2019 is verder voorhanden Stuur deze me

Zie bijiage alleen de niet door verstrekte tips zijn niet verwerkt daarin In 2019 waren 2 000

gedeponeerd Die worden na beoordeling verwijderd erzijn te weinig relevante gegevens

Is de gegevensstroom onderdeel van een afspraak of convenant en zoja met wie

Afspraak met Belastingen EOS lokketen dat we door verstrekken geldt ook voor Douane naar DIG en

Toeslagen

1 3 Op welke wijze worden de gegevens verwerkt en met behulp van welke applicatie Als een

procesbeschrijving beschikbaar is deze graag meesturen Indien en voor zover tot voor kort FSV

werd gebruikt de vraag ook beantwoorden voor de periode na FSV

De tips en MMA meldingen die voor de FIOD relevant zijn worden conform WPG in artikel 8 bakken

gezet in Summit

1 4 Worden de gegevens binnen of buiten de Belastingdienst gedeeld En zoja met wie en past dat

binnen de doelbinding

Wordt enkel gedeeld met Belastingdienst FIOD en Douane Na doorverstrekking worden de tips en

MMA meldingen elk jaar uit onze Lotes Notes mappen verwijderd Dat geldt ook voor de tips die dan

reeds zijn opgevoegd in Summit

1 5 Is ten aanzien van de gegevensverwerking een WMK toets of een PIA GEB gedaan Van welke

datum is die Zijn de betreffende maatregelen geimplementeerd En zo niet welke niet en wat is

de planning

Er is geen WMK toets of een PIA GEB uitgevoerd

2 Beschrijf of en zoja op welke wijze terugkoppeling wordt gegeven aan aanleverende partijen Ga

daarbij tenminste in op de volgende aspecten

2 1 Vindt terugkoppeling plaats En zoja op welke wijze En gebeurt dat geaggregeerd en

geanonimiseerd Wordt in voorkomende gevallen altijd ontheffing van de geheimhoudlngsplicht

gevraagd

Enkel een ontvangstbevestiging Wordt geen terugkoppeling gegeven

3

738310 00001



2 2 Op grand van welke afspraak regeling vindt de terugkoppeling plaats Nvt

2 3 Indian afspraken zijn gemaakt vindt terugkoppeling juist tijdig en volledig plaats Nvt

2 4 Op welke wijze wordt de kwaliteit van terugkoppeling geborgd en bewaakt Nvt

3 Beschrijf welke gegevensstromen wij delen met derden die informatie bevatten ten aanzien van

mogelijke fraude in het domain waarvoor die derde staat opgesteld Ga daarbijtenminste in op de

volgende aspecten

Doen wij niet We zijn alleen verantwoordelijk voor door verstrekken naar Belangdienst Douane en

Toeslagen

3 1 Met wie worden welke gegevens gedeeld
3 2 Wat is de omvang van deze gegevensstroom aantal signalen
3 3 Is de gegevensstroom onderdeel van een afspraak of convenant en zo ja met wie

3 4 Op welke wijze worden de gegevens gedeeld en uit welke gegevensbron zijn ze afkomstig Als

een procesbeschrijving beschikbaar is deze graag meesturen

3 5 Is ten aanzien van de gegevensverwerking een WMKtoets of een PIA GEB gedaan Van welke

datum is die

3 6 Ontvangen wij een terugkoppeling van hetgeen met de door ons aangeleverde gegevens is

gedaan

4 Is er behoefte aan een Single point of contact Eensingle point of contact is een plek binnen de

organisatie waarde binnenkomst en uitgifte van bovengenoemde signalen centraal wordt vastgelegd
verwerkt en bewaakt En zo ja waar zou dat het beste gepositioneerd moeten kunnen worden

De Infodesk is in principe reeds een Single point of contact

Coordinatiepunt BTW fraude CPB

Algemeen Voor wat betreft het CPB is er bij de beantwoording van uit gegaan dat meldingen vanuit

de Belastingdienst niet worden bedoeld met deze uitvraag Daarmede worden de

zuster belastingdiensten en offiscale systemen binnen de EU gelijkgeschakeld Het CPB kent dan

slechts een externe melder

1 1 Van wie is de gegevensstroom afkomstig

Grote speler telecom branche verkopen via winkels en internet

1 2 Wat is de omvang van deze gegevensstroom aantal signalen in 2019 Welke bestuurlijke
informatie over 2019 is verder voorhanden Stuur deze mee

Er zijfj^ hails met meldingen van opvallende bedrijven gestuurd Ze monitoren zelf de markt en

vinden^ooral nieuwe bedrijven die onder hun prijs kunnen aanbieden veelal ‘verdacht’

1 3 Is de gegevensstroom onderdeel van een afspraak of convenant en zoja met wie

Eigen initiatief van de ondernemer Heeft ooit contact gezocht metzowel de BD als met het CPB

Heeft ook een gesprek plaatsgevonden Zij gaven aan graag te willen melden Meldingen per mail

naar de BD en die zet ze door naar het CPB

1 4 Op welke wijze worden de gegevens verwerkt en met behulp van welke applicatie Als een

procesbeschrijving beschikbaar is deze graag meesturen Indien en voor zover tot voor kort FSV

werd gebruikt de vraag ook beantwoorden voor de periode na FSV

Gemelde bedrijven worden door CPB beoordeeld bij ons reeds bekend of niet meeste bedrijven zijn
reeds in beeld en hoe ziet hun klantbeeld OB eruit

1 5 Worden de gegevens binnen of buiten de Belastingdienst gedeeld En zoja met wie en past dat

binnen de doelbinding
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Gegevens worden niet gedeeld Indien er aanleiding toe is kan het CPB een controleverzoek urtzetten

naar het competente Belastingkantoor Hierbij wordt de eigen analyse als aanleiding gebruikt de

melding van het bedrijf wordt niet meegestuurd

1 6 Is ten aanzien van de gegevensverwerking een WMK toets of een PIA GEB gedaan Van welke

datum is die Zijn de betreffende maatregelen geimplementeerd En zo niet welke niet en wat is

de planning

Zijn geen toetsen gedaan

2 Beschrijf of en zo ja op welke wijze terugkoppeling wordt gegeven aan aanleverende

partijen Ga daarbij tenminste in op de volgende aspecten
2 1 Vindt terugkoppeling plaats En zo ja op welke wijze En gebeurt dat geaggregeerd en

geanonimiseerd Wordt in voorkomende gevallen altijd ontheffing van de

geheimhoudingsplicht gevraagd

Er vindt geen terugkoppeling plaats

Aanvulling CPB mbt informatiestromen buitenlandse belastingdiensten

f 7 Van wie is de gegevensstroom afkomstig
Het CPB verstuurt in het kader van de bestrijding van btw fraude signalen naar buitenlandse

belastingdiensten en ontvangt van deze belastingdiensten informatie die betrekking heeft op

mogelijke risico s ten aanzien van de fiscale positie van belastingplichtigen in Nederland voor de

ontvangen signalen en in het buitenland voor de verstuurde signalen Deze informatie

uitwisseling vindt plaats in het kader van Eurofisc zie onderdeel 1 3

Op basis van artikel 15 van de in 1 3 genoemde verordening kunnen verder spontaan inlichtingen
worden uitgewisseld via een standaard uitwisselingsformulier wanneer een lidstaat gegronde
redenen heeft om aan te nemen dat in een andere lidstaat een inbreuk op de btwwetgeving heeft

ofvermoedelijk heeft plaatsgevonden

1 8 Wat is de omvang van deze gegevensstroom aantal signalen in 2019 Welke bestuudijke
informatie over 2019 is verder voorhanden Stuurdeze mee

De signalen binnen Eurofisc worden periodiek ge encrypt uitgewisseld via de door de Europese
Commissieter beschikking gestelde applicatie CIRCABC Communication and Information

Resource Centre for Administrations Businesses and Citizens

10 2 d

1 9 Is de gegevensstroom onderdeel van een afspraak of convenant en zo ja met wie

De gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van de Verordening van 7 oktober 2010 904 2010

betreffende administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de

belasting overtoegevoegde waarde

Eurofisc is beschreven in artikel 33 van genoemde Verordening
Artikel 33 1 Om de multiiateraie samer^werking bij de bestrijding van btw fraude te bevorderen en te

vergemakkelijken wordt bij dit hoofdstuk een netwerk voor snelle uitwisseling van doeigerichte inlichtingen
tussen de lidstaten ingesteid hierna „Eurofisc genoemd
2 In het kader van Eurofisc

a stellen de lidstaten een multilateraal vroegtijdig waarschuwingsmechanisme ter bestrijding van btw
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frauds in

b cobrdineren de lidstaten de snelie uitwisseling van inlichtingen op de beleidsgebieden waarop Eurofisc

zal functioneren hierna „Eurofisc werkterreinen”

c cobrdineren de lidstaten bet werk dat de Eurofisc verbindingsambtenaren verrichten wanneer deze

optreden naar aanleiding van ontvangen ivaarschuivingen

1 10 Op welke wijze warden de gegevens verwerkt en met behulp van welke applicaSe Als

een procesbeschrijving beschikbaar is deze graag meesturen Indien en voor zover tot

voorkort FSV werd gebruikt de vraag ook beantwoorden voor de periode na FSV

Het CPB beoordeelt de signalen aan de hand van het klantbeeld van het Nederlandse bedrijf en
de informatie die beschikbaar i 10 2 d

10 2 d

FSV wordt niet gebruikt door het CPB

1 1 f Worden de gegevens binnen of buiten de Belastingdienst gedeeld En zo ja met wie en

past dat binnen de doeibinding

Ontvangen en verstuurde gegevens worden niet gedeeld Indien er aanleiding toe is kunnen de

ontvangen gegevens leiden tot een controleverzoek dat uitgezet wordt naar het competente
Rfila tinnkantnnr

10 2 d

1 12 Is ten aanzien van de gegevensverwerking een WMK toets of een PIA GEB gedaan Van

welke datum is die Zijn de betreffende maatregelen geimpiementeerd En zo niet welke

niet en wat is de pianning
Er is geen WMK of PIA uitgevoerd het betreft een wettelijke verplichting Europese regelgeving
Nederland Ministerie van Financien DGFZ is voortrekker geweest samen met Frankrijk van de

wetgeving op het gebied van Eurofisc Flet systeem is in 2010 in working getreden

2 Beschrijf of en zoja op welke wijze terugkoppeling wordt gegeven aan aanleverende

partijen Ga daarbij tenminste in op de votgende aspecten
V ndl terugkoppeling plaats En zo ja op welke wijze En gebeurt dat geaggregeerd en

geanonimiseerd Wordt in voorkomende gevalien altijd ontheffing van de

geheimhoudingsplicht gevraagd
Binnen Eurofisc vindt terugkoppeling plaats Ten aanzien van de in Eurofisc gesignaleerde bedrijven
wordt op binnen Eurofisc afgesproken gestandaardiseerde wijze feedback gegeven

Anti Corruptie Centrum ACC

Vanuit FIOD ACC hebben wij zicht op informatiestromen m b t corruptie hetgeen dus niet primair
fiscaal gericht is Onderstaande beantwoording is derhalve beperkt tot informatiestromen die mogelijk
ook fiscale relevantie kunnen hebben De vragen zijn op hoofdlijnen beantwoord Op het moment dat

gegevensstromen interessant geacht worden om naderin beeldte brengen lijken de deelvragen pas

aan de orde komen

1 Gegevensstromen
• FlU meldingen zien primair op Wwft maar kunnen ook betrekking hebben op een fiscaal delict

datzagen we ook in de accountantsmeldingen
• postbus van FIOD ACC doorgaans inhoudelijk geen goede meldingen of niet betrekking

hebbend op corruptie In dat laatste geval zetten wij de meldingen door naar de Infodesk

• media kan een goede bronnen zijn voor signalen
• tipgevers daar hebben we een paar voorbeelden van waarin eigenlijk een soort

verhoor bespreking plaatsvindt met de tipgever al dan niet vergezeld van diens advocaat

Tipgevers melden zich ook bij het FP in persoon of via een brief

De relevante signalen worden vastgelegd in een infobak in Summit

2 Terugkoppeling
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Van de eerste drie bovenstaande bronnen wordt geen terugkoppeling gegeven Met de FlU vindt wel

regelmatig overleg plaats over het aanleveren van signalen de functionaliteit en effectiviteit daarvan

• Ten aanzien van hetlaatste punt de tipgevers krijgen zij wel een terugkoppeling Op het

moment dat de tip te kwalificeren is als een aangifte bij het FP is daar ook de verplichting
toe Maar ook tipgevers die wij vanuit de FIOD gesproken hebben berichten wij wel over het

vervolg van het traject

3 Het delen van informatie

• Indian een FlU melding niet leidt tot een strafrechtelijk onderzoek dan kunnen wij o g v de

WPG deze informatie delen met een toezichthouder zoals de Belastingdienst voor de

uitvoering van diens taak Dat gebeurt ook Per melding of project waaruit de meldingen

afkomstig zijn vindt deze verstrekking plaats via een PV

• Indian de informatie van tipgevers onvoldoende lijkt voor een strafrechtelijk onderzoek maar

wel fiscale relevantie heeft dan verstrekken we deze informatie aan de Belastingdienst

4 single point of contact

Voor corruptiesignalen zijn wij bij FIOD ACC het single point of contact In die behoefte is dus al

voorzien

Meldpunt Faillissement Frauds

1 Beschrijf welke gegevensstromen van derden binnen komen die wijzen op een potentieel risico ten

aanzien van de fiscale positie van een of meer burgers en bedrijven Voor alle duidelijkheid ook een

eenmalig ongestructureerd signaal ten aanzien van een belastingplichtige of inhoudingsplichtige
zoals een klikbrief valt onder deze vraag Ga daarbij per gegevensstroom tenminste in op de

volgende aspecten

1 1 Van wie is de gegevensstroom afkomstig

Curatoren en in een incidenteel geval een natuurlijk persoon tipgever

1 2 Wat is de omvangvan deze gegevensstroom aantal signalen in 2019 Welke bestuurlijke
informatie over 2019 is verder voorhanden Stuur deze mee

Rond de 300 meldingen van curatoren Query kan ten alien tijde gedraaid worden

1 3 Is de gegevensstroom onderdeel van een afspraak of convenant en zoja met wie

De gegevensstroom is onderdeel van de intensivering aanpak faillissementsfraude zoals vermeld door

Opstelten in zijn brief aan de TK waarbij het centraal meldpunt faillissementsfraude is ingesteld a^

punt voor curatoren om melding te doen van faillissementsfraude

1 4 Op welke wijze worden de gegevens verwerkt en met behulp van welke applicatie Als een

procesbeschrijving beschikbaar is deze graag meesturen Indien en voor zover tot voor kort FSV

werd gebruikt de vraag ook beantwoorden voor de periode na FSV

FSV is hiervoor nooit gebruikt De gegevens worden verwerkt m b v iBase Procesbeschrijving is

beschikbaar middels de AO

1 5 Worden de gegevens binnen of buiten de Belastingdienst gedeeld En zo ja met wie en past dat

binnen de doelbinding

Binnen de Belastingdienst in het kader van het mogelijk opieggen van civielrechtelijke
bestuursverboden en buiten de Belastingdienst metde politie indien een melding voor de politie
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kwalificeert Dat past binnen de doelbinding op basis van de Instructie toedeling aangiften
faillissementsfraude van het College van procureurs generaal

1 6 Is ten aanzien van de gegevensverwerking een WMK toets of een PIA GEB gedaan Van welke

datum is die Zijn de betreffende maatregelen geimplementeerd En zo niet welke niet en wat is de

planning
Nee

2 Beschrijf of en zoja op welke wijze terugkoppeling wordt gegeven aan aanleverende partijen Ga

daarbij tenminste in op de volgende aspecten

2 1 Vindt terugkoppeling plaats En zoja op welke wijze En gebeurt dat geaggregeerd en

geanonimiseerd Wordt in voorkomende gevallen altijd ontheffing van de geheimhoudingsplicht

gevraagd

De aanleverende curator wordt geinformeerd of zijn melding voor de politie of de FIOD kwalificeert en

naar welk onderdeel de melding is gestuurd ter verdere behandeling

2 2 Op grond van welke afspraak regeling vindt de terugkoppeling plaats

Op basis van de AO

2 3 Indien afspraken zijn gemaakt vindt terugkoppeling juist tijdig en volledig plaats

Altijd binnen twee weken Of dit juist tijdig en volledig is is een subjectief gegeven

2 4 Op welke wijze wordt de kwaliteit van terugkoppeling geborgd en bevraakt

Door opieiding van de medewerkers bij het meldpunt en de collegiale toetsing

3 Beschrijf welke gegevensstromen wij delen met derden die informatie bevatten ten aanzien van

mogelijke fraude in het domein waarvoor die derde staat opgesteld Ga dasrbij tenminste in op de

volgende aspecten

3 1 Met wie worden welke gegevens gedeeld

Als met derden bedoeld wordt andere instanties dan de Belastingdienst die fraude bestrijden in voor

hun domein dan is de enige die hiervoor in aanmerking komt de poliie En dan enkel voor hun deel

voor de faillissementsfraudebestrijding

3 2 Wat is de omvang van deze gegevensstroom aantal signalen

Rond de 200 signalen van de 300 op jaarbasis kwalificeren voor de politie en worden naar hun

gestuurd

3 3 Is de gegevensstroom onderdeel van een afspraak of convenant en zo ja met wie

Zie vraag 1 5 op basis van de Instructie van het College van p g s

3 4 Op welke wijze worden de gegevens gedeeld en uit welke gegevensbron zijn ze afkomstig Als

een procesbeschrijving beschikbaar is deze graag meesturen

De melding van de curator die per mail is binnengekomen wordt in zijn geheel doorgestuurd dus de

gegevens zijn afkomstig van de curator zelf Voor het enkel doorsturen van een mail melding is geen

aparte procesbeschrijving opgemaakt

3 5 Is ten aanzien van de gegevensverwerking een WMK toets of een PIA GEB gedaan Van welke

datum is die Nee
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3 6 Ontvangen wij een terugkoppeling van hetgeen met de door ons aangeleverde gegevens is

gedaan

Vanuit de politie wordt zeer zelden terugkoppeling ontvangen

4 Is er behoefle aan een Single point of contact Een single point of contact is een plek binnen de

organisatie waarde binnenkomst en uitgifte van bovengenoemde signalen centraal wordt vastgelegd
verwerkt en bewaakt En zo ja waarzou dat het beste gepositioneerd moeten kunnen worden

Dat is het centraal meldpunt faillissementsfraude reeds

Sub thema zorgfraude fraude in de zorgsector Account OI

Vanuit FIOD AOl Midden sub thema zorg hebben wij deels zicht op informatiestromen m b t fraude in

de zorgsector hetgeen dus niet primair fiscaal gericht is Onderstaande beantwoording is derhalve

beperkttot informatiestromen die mogelijk ook fiscale relevantie kunnen hebben en bekend zijn bij
FIOD AOl Midden Verder beantwoord ik de vragen op hoofdlijnen Op het moment dat

gegevensstromen interessant geacht worden om nader in beeld te brengen lijken mi] de deelvragen

pas aan de orde komen

1 Gegevensstromen
• FlU meldingen zien primair op Wwft maar kunnen ook betrekking hebben op een fiscaal

delict Indien het gronddelict betrekking heeft op zuivere zorgfraude” is het mogelijk dat

fiscaal ook het een en ander mis is Melding komen bijvoorbeeld van banken die zien dat er

relatiefveel geld ontvangen doorgestort of contant opgenomen wordt Melder doetveelal

geen oordeel over het risico dat de BD loopt
• Restinformatie uit straffechtelijke onderzoeken

• Signalen van toezichthouders ketenpartners via IKZ aan FIOD toegewezen
• media kan een goede bron zijn voor signalen
• Tips brieven emails en MMA meldingen via onze infodesk

• Informatie van buitenlandse opsporingsdiensten
• Tips aangiften via het OM

Bestuurlijke informatie is niet voorhanden Relevante signalen worden vastgelegd in Summit

2 Terugkoppeling
In principe wordt geen terugkoppeling gegeven aan meldende personen instanties

3 Flet delen van informatie

Er zijn beperkte mogelijkheden om po itieaeaevens te delen met derden Binnen de mogelijkhecfen

plus politiewordt er gedeeld met de IKZ partners 10 2 g

gemeenten en zorgverzekeraars Besiuurlijke intormatie is met voorhanden

4 single point of contact

Ja deze behoefte is er Wordt aan gewerkt door het CoordinatiepuntZorgfraudesignalen

Belastingdienst CZB in oprichting gepositioneerd binnen GO De exacte scope van dit

coordinatiepunt ligt nog niet vast

Toeslagen

1 Gegevensstromen

•Primair komen melding bij Toeslagen of de Infodesk van de FIOD binnen Dit betreft voornamelijk

meldingen afkomstig van burgers Meldingen die bij de FIOD binnen komen Infodesk worden

doorgezet naar Toeslagen voor nader onderzoek Flierop kan een uitzondering plaatsvinden als de

signalen concreet genoeg zijn

•Vanuit de Belastingdienst GGD of andere partner bijv Politie andere BOD wordt zeer sporadisch
een signaal gemeld naar de FIOD meestal melden deze partijen ook rechtstreeks aan Toeslagen Als

wel aan de FIOD wordt gemeld worden deze signalen ook doorgezet naar Toeslagen aangezien ze

over het algemeen niet genoeg veredeld zijn om een strafrechtelijk onderzoek op te starten

9
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2 Terugkoppeling

•Er wordt aan ketenpartners enkel een terugkoppeling gegeven dat het signaal is doorgezet naar

Toeslagen Tipgevers burgers krijgen geen terugkoppeling vanuit de afdeling FIOD Account

Toeslagen

3 Het delen van informatie

•Informatie van tipgevers zowel burgers als ketenpartners is meestal onvoldoende om direct een

strafrechtelijk onderzoek op te starten Deze informatie is vaak wel relevant voor Toeslagen en wordt

dan ook doorgeleld naar Toeslagen

4 Single point of contact

Voor signalen m b t ffaude met toeslagen zou dit of FIOD Account moeten zijn cfen wel de infodesk

Aangezien meldingen van burgers over het algemeen binnenkomen bij de Infodesk en signalen vanuit

ketenpartners ivm de bekende contacten bij de afdeling Account zou het wellicht handig zijn om te

kiezen voor een van deze afdelingen waarbij het voor de hand zou liggen om dit bij de Infodesk te

beleggen

10
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Update Inventarisatie lijsten week 1

Afwegingskader zwarte lijsten

Omschrijving zwarte lijst door de Autoriteit Persoonsgegevens^
Het doel van een zwarte lijst is om organisaties te waarschuwen voor bepaalde personen Zo

kunnen organisaties beoordelen of zij met die personen zaken willen doen Bijvoorbeeld of zij die

personen in hun winkel willen binnenlaten of in hun hotel willen laten overnachten Op een zwarte

lijst staan vaak strafrechtelijke gegevens of gegevens over ongewenst gedrag Bijvoorbeeld dat

iemand is veroordeeld voor winkeldiefstal of ernstige overlast heeft veroorzaakt

Een zwarte lijst gebruiken
Een zwarte lijst opstellen en gebruiken is niet zomaar toegestaan Een organisatie die een zwarte

lijst wil aanleggen moet in ieder geval aan 3 voorwaarden voldoen

1 Gerechtvaardigd belang
De organisatie moet een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van een zwarte lijst
Bijvoorbeeld wangedrag of fraude bestrijden

2 Noodzaak verwerking persoonsgegevens

De zwarte lijst moet noodzakelijk zijn Dit houdt in dat de organisatie het doel niet op een andere

manier kan bereiken die minder ingrijpend is voor de privacy van de betrokkenen Dat zijn de

mensen over wie het gaat

3 Zwaarwegend belang
De organisatie moet duidelijk kunnen maken waarom het bedrijfs belang zwaarder weegt dan het

privacybelang van de mensen over wie het gaat De organisatie moet hierbij kijken naar de ernst

van de vergrijpen en de gevolgen voor de personen die op een zwarte lijst staan

Voorbeelden zwarte lijsten
Een zwarte lijst mag alleen intern gebruikt worden Bijvoorbeeld als een winkelier een zwarte lijst
aanlegt van klanten die zijn veroordeeld voor winkeldiefstal

Maar organisaties kunnen een zwarte lijst ook delen zoals binnen een bedrijfstak Voorbeelden

hiervan zijn een zwarte lijst binnen de hotelbranche van gasten die overlast veroorzaken en een

zwarte lijst binnen financiele instellingen van frauderende klanten en medewerkers

Zwarte lijst delen

Wil een organisatie een zwarte lijst delen TerwijI daarop strafrechtelijke gegevens staan en of

gegevens over een door de rechter opgelegd verbod vanwege hinderlijk of onrechtmatig gedrag

Dan moet de organisatie daarvoor een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
AP Dat is bepaald in de Uitvoeringswet AVG UAVG De AP houdt een register bij van verleende

vergunningen

Op een zwarte lijst staan
Mensen die op een zwarte lijst staan hebben op grond van de UAVG een aantal rechten

Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in hun eigen persoonsgegevens en om te vragen deze

gegevens te corrigeren of verwijderen

^
https autoriteitpersoonsgegevens nl nl zelf doen zwarte lijst

1
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A OB Carrousel Fraude en OB Afgifte BTW^

Aandachtspunten

10 2d

Inventarisatie bestanden oo SNA waar we moaeliik iets mee moeten

10 2 g

Excels en dergelijke bestanden waarbij de vraag is of die echt nog nodig zijn
Te denken valt aan

CPB CoordinatiePunt Btw carrouselfraude leveringen nu in DF FRI

EF EuroFisc leveringen nu in DF FRI

Validatie en feedback bestanden

Tussentijdse resultaten

^ Bron I0 2 e

2
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B Datafundament Fraude Risico Indicatoren FRI ^

Dit datafundament bevat fraudelijstjes en is in het licht van de huidige ontwikkeiingen weiiicht aan

revisie toe

Bronnen

Datafundamprit FRT hiinrieit frauripiii^ten pn ciinnalerinnpn uit diverse bronnen

10 2 d

Uitleg
Datafundament FRI is een zogeheten Protected datafundament Zo min mogeiijk personen binnen

DF A mogen bij deze data komen De data mag aiieen gebruikt worden met toestemming van de

FIOD vooraf en aiieen voor de toepassingen genoemd in de GLO De gegevens zijn dusdanig
gevoeiig dat afscherming noodzakeiijk is ook binnen DF A Dit is ook een voorwaarde om de

gegevens te mogen gebruiken

C Risicomodel OB negatief Risicomodel OB positief

10 2 d

D Veiliggestelde lijsten updates

FSV

Update 6 maart 20

De bronbestanden excei van fsv zijn verwijderd van de verschiiiende SNA omgevingen
ontwikkei acceptatie en productie
De Teradatatabeilen van fsv zijn ook verwijderd

Verder zou er nog een sas bestand van fsv staan op de SNA omgeving binnen het project afgifte
btw nummer

Ik heb de voiiedige data map op de server gescand op bestanden met fsv in de naam

Binnen het project afgifte btw kan ik aiieen het bestand i_sig_fsv_temp sas7bdat vinden de

inhoud van dat bestand is ieeg op zowei ontwikkel acceptatie productie
Voor zover ik kan zien staat er dus geen fsv data meer op SNA Teradata

10 2 e
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update 9 maart

sas bestand op O A en P met daarin o a de historie van FSV dit bestand werd niet meergebruikt
Het SAS bestand is verwijderd op O A P

Het zip bestand is opgeborgen zoais overige FSV bestanden conforms werkwijze 6 maart

Risicovolle Adressen

Update 13 maart 13 20 uur

Alle lijsten met mogelijk Risicovolle adressen zijn onberelkbaar gemaakt
Er wordt verder gezocht naar kopieen van de lijst

De informatie uit deze lijst is verwerkt als Risico indicator in de projecten OBCF en OBAB Die

producten worden geraakt
Onderzoek hiernaar met als impact voor afnemer MKB

Update 13 maart 14 50 uur

Zip gedeeid met de excei van de verdachte adressen Verzoek aan

conform werkwijze FSV bestanden

om veiiig te steilen10 2 e

Update 13 maart 15 25 uur

Voor OBCF zijn er op dit moment geen risico s bij de performance Business hoeft niet te worden

geinformeerd
Lijst met mogelijk Risicovoile adressen wordt binnen OBCF sinds het robuust maken ai NIET meer

gebruikt
OBCF is al voiiedig overgezet naar de veiiige opiossing van het CLC datafundament

Voor OBAB geldt dat momenteel in de huidiqe sprint afscheid wordt genomen van de lijst mogelijk
Risicovolle Adressen precies de query die| I0 2 e beschrijft

Bij de release eind maart 2020 zal die lijst niet meer worden gebruikt
Dan zal ook OBAB over zijn op het veiiige gebruik van CLC datafundament

4
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Status van Beveiligingsmaatregelen Eindbrief AP

De AP had de volgende beveiligingsaspecten geconstateerd die niet in orde waren

Het ontbreken van de iogging van de drie activiteiten i export van data vanuit de

brongegevens naar de werkpiek van een medewerker ii het schrijven van data op een

usb stick en iii het opsiaan van bijiagen op mobiie devices

De controie op de iogging Voor een deel van de iogging vond er in zijn geheei geen

periodieke controie piaats omdat deze iogging niet was aangesloten op het systeem waar

actieve monitoring plaatsvindt Voor het e maiiverkeer van DF A dat wel was aangesioten

op dit systeem bestond er geen periodieke controie van data die via e maii buiten de

Belastingdienst werd gebracht
Het verwijderen intrekken van autorisaties van medewerkers of extern ingehuurde
medewerkers na uitdiensttreding en het verienen van te ruime toegangsrechten aan de

D A medewerkers waardoor deze toegang hadden tot data die niet noodzakeiijk was om

hun werk uit te voeren

1

2

3

Ad 1

Toestemming van de betreffende ieidinggevende is nog steeds nodig Een register wordt

bijgehouden wie weike data heeft geexporteerd Dit register wordt periodiek gecontroleerd
door de P S functionaris van DF A

Dit risico is nog steeds gemitigeerd doordat medewerkers geen USB ontheffing meer

krijgen met uitzondering van beheerders die daarvoor toestemming moeten vragen bij de

verantwoordelijke directeur en de P S functionaris dataprotectie van DF A De bij

uitzondering verieende autorisaties aan beheerders worden bijgehouden in een iogboek en

na gebruik direct ingetrokken
De openen in functie op de mobile devices kan buiten MDM nog steeds niet worden

geblokkeerd Mail buiten MDM wordt afgeraden om te gebruiken IV D doet onderzoek of

deze maii gebiokkeerd kan worden

ii

Iii

Ad 2

DF A haar iogging heeft aangesioten op een systeem waar actieve monitoring piaatsvindt Spiunk

op basis van een achttai triggers die ingericht zijn voor DF A Deze triggers worden regeimatig

geevaiueerd en zo nodig verbeterd

Ad 3

Autorisaties van medewerkers zijn gestructureerd per project en datagebied maar ook op basis

van functie en roi binnen het project In de brief van de AP stond dat dit is voor 95 van de data

is gereaiiseerd Sinds eind vorig jaar zijn de Input databases actief geworden Het is nu mogelijk
om de 100 gecompartimenteerd te werken Gedurende dit jaar worden aiie iopende projecten

overgezet naar de input databases

Status m b t vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financien

De status van de vragen die door DF A beantwoord zijn is niet veranderd en dus nog steeds

actueei Het gaat om de volgende vragen

Vraag 2 DF A

De leden van de WD fractie vragen of de AP alleen heeft gekeken naar de eerder geconstateerde

beveiligingsrisico s of dat DF A in zijn geheei opnieuw is onderzocht op beveiligingsrisico s Zo ja
wat is de uitkomst

De AP heeft primair gekeken naar de geconstateerde beveiligingsrisico s zoals die

gecommuniceerd zijn in de brief van de AP van 3 juli 2018 en de getroffen verbetermaatregelen
De AP heeft in haar onderzoek ook de bevindingen van een intern onderzoek en van het onderzoek

Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst van de Algemene Rekenkamer en

de daarbij behorende getroffen verbetermaatregelen meegenomen De uitkomsten van dit
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onderzoek waarbij ook de andere bevindingen zijn meegenomen kunt u lezen in de eindbrief van

de AP van 14 oktober 2019 die op 16 oktober 2019 aan uw Kamer gestuurd is De AP conciudeert

in de eindbrief dat [ ] de getroffen verbetermaatregeien bij DF A ten behoeve van de

geconstateerde beveiiigingsrisico s deze risico s dusdanig verminderen dat de eerder door de AP

geconstateerde overtredingen niet langer voortduren

Vraag 3 DF A IV D

De leden van de VVD fractie lezen dat exportdata nog steeds niet wordt gelogd Op welke manier

kan in een register worden bijgehouden wie welke data heeft geexporteerd Moeten medewerkers

zelf aangeven welke data is geexporteerd

Deze vraag is reeds beantwoord in de brief aan de Kamer van 14 juni 2019 3 Ik citeer [ ] De

ieden van de fractie van bet CDA vragen in verband met een data «check out» hoe de procedure
voor een zorgvuldige omgang met de gegevens procedure eruitziet Binnen de corporate dienst

Datafundamenten en Anaiytics verder DF A wordt middeis diverse programme s voortdurend

aandacht besteed aan bewustwording rondom gegevensbescherming Vanafjanuari 2019 geldt de

procedure dat een medewerker toestemming moet vragen aan zijn ieidinggevende ais de

exportfunctie of de copy paste functie in de anaiyse software wordt gebruikt De Ieidinggevende

registreert dit in een centraai register In de maandrapportage komen de aantalien terug Door de

maatregelen is bet niet mogelijk gegevens na een «check out» verder te exporteren Er vindt geen

100 logging plaats maar registratie door de Ieidinggevende van de toestemming Ik vind bet

belangrijk om te benadrukken dat opzettelljke misbruik helaas nooit helemaal te voorkomen is

Uiteraard spent de Belastingdienst zich in om dit zoveel mogelijk te voorkomen [ ]

Vraag 10 DF A IV D O P

Graag willen de leden van de CDA fractie weten welke maatregelen nu uiteindelijk genomen zijn

op personeel terrein en op institutioneel terrein

Er is een uitgebreide bewustwordingscampagne voor alle medewerkers intern en extern van

DF A Deze bestaat uit

dagdeel plenaire cursus Privacy en Security speciaal ontwikkeld voor medewerkers van DF A

verpiicht
online cursus iBewustzijn Overheld verpiicht online cursus Basistraining Privacy en AVG

verpiicht
de 10 gouden regels van DF A

aanwijzen van een eigen vertrouwenspersoon

op afdelingsbrede en teamoverleggen regelmatig aandacht voor privacybescherming door

bespreken casuistiek en quizelementen

Op organisatorisch vlak heeft DF A de afgelopen jaren de volgende maatregelen getroffen ter

beveiliging van de gegevens van burgers en bedrijven door bet verder implementeren van

beveiligingsmaatregelen
DF A analyseert de risico s en de besturing van bet risico managementproces is verbeterd

er wordt voor DF A verbljzonderde toegangsbeveiliging toegepast
DF A hanteert eerder genoemde gouden regels en trainingen om het beveiligingsbewustzijn
te vergroten
er vindt monitoring plaats op het naar bulten de Belastingdienst brengen van gegevens

er vindt binnen DF A monitoring plaats op toegekende autorisaties conflicterende

mutatierechten en USB rechten

conform de vereisten van de AVG is privacy by design geimplementeerd binnen de

organisatie Dit is een manier van werken waarbij al vanaf de start van het project over

privacy wordt nagedacht en dit gedurende het gehele project wordt meegenomen en waar

nodig aangepast aan de situatie

de data analyseomgeving is ingericht met functiescheiding en projectgebonden autorisaties

in de uitvoering wordt soms op meerdere projecten autorisaties verstrekt

er zijn diverse maatregelen getroffen om datatransfer van de data analyse omgeving naar

buiten de Belastingdienst te voorkomen
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Medewerkers kunnen met vragen op het gebied van privacy terecht bij contactpersonen binnen

bun eigen dienstonderdeel zogenoemde datacobrdinatoren Voor de Belastingdienst in brede zin is

er een privacyofficer Daarnaast beschikt het ministerie van Financien inclusief de Belastingdienst
over een functionaris voor gegevensbescherming FG De FG is een interne toezichthouder voor

de naleving van de regels van de AVG De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale externe

toezichthouder

Ook wijs ik op het belang van cultuur Aandacht voor de cuituur bij de Belastingdienst is van groot

belang om de wezenlijke veranderopgaven te kunnen realiseren Daarom is cultuur tot een van de

pijiers van Beheerst Vernieuwen gemaakt en is het bestaande cultuurprogramma geintensiveerd
en uitgebreid als stevig en niet vrijblijvend programme Een klimaat is nodig waar fouten op het

Juiste niveau worden gemeid nadrukkelijk van die fouten wordt geieerd dilemma s worden

besproken en moreel leiderschap en rechtstatelijk handelen de mores zijn Misstanden moeten

vrijelijk gemeid kunnen worden en op een juiste manier opvolging krijgen

Vraag 14 IV D DF A

De laden van de SP fractie lezen in de brief van de AP dat zij afdoende vertrouwen heeft in de door

de Belastingdienst getroffen maatregeien om de in het verleden voorkomende overtredingen niet

langer te laten voortduren Deze leden iezen tevens in deze brief dat de AP audits gericht op

informatiebeveiliging en periodieke herbeoordeling van risico s en maatregeien daartegen

voorschrijft Zij merken tevens op dat de staatssecretaris toezegt in zijn brief dat de

Belastingdienst dit zal doen Deze leden vragen de staatssecretaris hoe dit gestalte gaat krijgen en

daarbij specifiek in te gaan op de frequentie en omvang van de audits en tevens op de frequentie
van herbeoordeling van risico s binnen DF A

De door de AP voorgeschreven audits en periodieke herbeoordeling van de risico s en maatregeien

zijn onderdeel van de reguliere planning en control cyclus Vanuit de wettelijke taak van de ADR

de aansiuitvoorwaarden voor het gebruik van DigiD en vraaggestuurde audits op basis van de

rapportages van de bedrijfsonderdelen vinden jaarlijks verschillende audits piaats op delen van

het verpiicht te hanteren kader voor informatiebeveiliging de BIO Daarnaast vindt er intern

toezicht piaats door de beveiligingsambtenaar van het departement van Financien
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Check risico Signaalmodellen op gebruik nationaliteit

Inleiding op verzoek van het MT DF A is onderzocht in hoeverre de Risico en signaalmodellen in

productie gebruik maken van een proxy voor nationaliteit

Conclusie Er is naast OB Carrouselfraude weegmodule geen risicomodel dat direct aantoonbaar

gebruik maakt van een proxy voor nationaliteit Nadat geconstateerd werd dat dit bij OB

Carrouselfraude het geval was zijn direct de subroutines uit het model verwijderd en wordt er hard

gewerkt aan hertraining en validatie van dit model In de tussentijd staat dit model uit

Meerdere keren is daarnaast de vraag gesteld wanneer er kan worden gesproken over een proxy

voor nationaliteit In het risicomodel IH zijn bijv wel variabelen gevonden waarvan wij verwachten

dat deze anders gevuld worden door verschillende nationaliteiten Het gesprek over de vraag of dit

soort variabelen beschouwd moeten worden als een proxy zal dan ook moeten worden aangegaan

Deze vraag leeft ook bij het model bellen na aanmaning hierna BNA De voorlopige conclusie

hier is dat er geen zekerheid is of er sprake is van gebruik van de proxy Nederlander niet

Nederlander Deze vraag is ook na nader onderzoek lastig te beantwoorden Wel wordt het

volgende geconstateerd BNA is een model met een positieve uitwerking debiteuren worden met

voorrang gebeld om ze te helpen Voor BNA zijn geen features gebruikt die nauw samenhangen
met nationaliteit Het is echter wel mogelijk dat de gebruikte features correleren met nationaliteit

Tot slot komt het een aantal keer voor dat nationaliteit wel in het datafundament opwerking
wordt meegenomen Afgifte BTW nummer en Dynamisch Monitoren maar niet in de beslisregels
van het model gebruikt wordt

Scope Het onderzoek heefl zich specifiek gericht op de risico en signaalmodellen in productie

volgend uit de productie en exploitatielijst DF A vastgesteld d d 15 6 2020

Summary Component s ClusterKey

DFEX 25 IH Risicomatrix Risicomodel Toezicht I

DFEX 26 Rssicotooi Aanvudingen IH Signaalmodel Toezicht I

DFEX 24 IH Risicomodellen W NW Risicomodel Toezicht I

DFEX 29 Signaalmodel Schenkbelasting Signaalmodel Toezicht I

DFEX 28 Signaalmodel Erfbelasting Signaalmodel Toezicht I

DFEX 20 OB Balansschulden Signaalmodel Toezicht II

DFEX 19 OB TweeverzuimA eelverzuim Signaalmodel Toezicht II

DFEX 18 RM OB negatief Signaalmodel Toezicht II

DFEX 148 OB Telefoonverzuim Signaalmodel Toezicht II

Betalingsregeling Burger BrB SignaalmodelDFEX 1 Inning

DFEX 3 SignaalmodelBellen Na Aanmaning BNA Inning

DFEX 4 Dynamisch Monitoren DM Signaalmodel Inning

DFEX 16 OB Carrousel Fraude Weegmodule Logistische Regressie Signaalmodel VBT

DFEX 13 OB Carrouselfraude Signaalmodel VBT

OB Afgifte BTW nummerDFEX 14 Risicomodel VBT

Bevindingen

Toezicht I

• Signaalmodellen Schenk en erfbelasting DFEX 28 29

Wij doen niks met nationaliteit of proxies daarvoor in mijn optiek
Er zijn wel 2 regels die zich focussen op het buitenland
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De eerste speelt zowel bij de Erfbelasting module als bij de Schenkmodule namelijk de

verrekeninq van de betaalde belasting in het buitenland 10 2 d

10 2 d

10 2 d

• IH Risicomodellen de risicomatrix IH de risicotool aanvullingen IH DFEX 24 25 26

Conclusies samengevat
Bij zowel de Risicomodellen IH als de Risicotool Aanvullingen IH wordt de nationaliteit niet direct

meegenomen en zijn er ook geen variabelen gevonden die doelbewust de nationaliteit proberen na

te bootsen De vraag of er proxies voor de nationaliteit voorkomen kan het bouwteam niet met

zekerheid beantwoorden omdat het niet geheel duidelijk is wanneer wij kunnen spreken van een

proxy Er zijn wel variabelen gevonden waarvan wij verwachten dat deze anders gevuld worden

door verschillende nationaliteiten Het team zou graag het gesprek aangaan of dit soort variabelen

beschouwd moeten worden als een proxy

10 2 d

In de rest van het document wordt uitgebreider ingegaan op de centrale vraag voor de

Risicomodellen IH en de Risicotool Aanvullingen IH Hierbij worden ook voorbeelden gegeven van

variabelen waarvan wij verwachten dat deze mogelijk anders ingevuld worden door mensen met of

zonder niet Nederlands paspoort zie onderaan dit document bijiage 1

Toezicht II

• OB Tweeverzuim Veelverzuim en Telefoonverzuim DFEX 19 148

Hier wordt geen enkel persoonskenmerk lees persoonsgegeven van een identificeerbaar natuurlijk

persoon meegenomen in de modellen

OB Positief

is nog niet gei mplementeerd maar dit gaat waarschijnlijk op korte termijn gebeuren
Hier wordt geen enkel persoonskenmerk meegenomen in de modellen

OB Negatief DFEX 18

Nationaliteit is geen factor in het model je zou eventueel op termijn de features burgerlijke staat

of branchecode kunnen toetsen nemen we mee in de statistische kalibratie van het model wat in

Q3 op de planning staat

Inning

• Dynamisch Monitoren DFEX 4

Op dit moment zit er geen Nationaliteit in het model het zit wel in de datafundamenten maar

gebruiken het niet Of het in het verleden is gebruikt degene die hier mee werkte zijn nu niet

meer werkzaam bij belastingdienst zou onderzocht moeten worden Voor DM kunnen we zeggen

dat het vanaf 2017 niet gebruikt is Maar 2016 kan te achterhalen zijn al wordt dit tijdrovend
ingeschat
In opwerking van de gegevens zit het gegeven nationaliteit 1 die wordt gekopieerd uit de data

dus DM haalt het op maar het zit niet in de beslisregels Wel in de beslisregels wordt woonadres

gebruikt

10 2 d

• Betalingsregeling Burger DFEX 1
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Voor nationaliteit hebben we BRB afgelopen week gecontroleerd en teruggekoppeld aan e hier

kwam niets uit naar voren We hebben alleen nog een vraag openstaan voor de business tav een

frauds inidicator beslisregel in BRB | io 2 e |gaf vanochtend aan om hierover contact met de

business op te nemen morgen even horen wat daar uit is gekomen

• Belief Na Aanmaning DFEX 3

Nationaliteit zit er niet in dit is heel bewust niet meegenomen in het model dat Is redelijk helder

Of er een proxi nederlander niet nederlander in zit is niet bekend Om dit zeker te weten is dit

verder onderzocht Door onduidelijkheid over de definitieafbakening van Proxy heeft dit in een

bevindingenrapportage geresulteerd met als belangrijkste bevinding het volgende

BNA is een model met een positieve uitwerking debiteuren worden met voorrang gebeld om ze

te helpen Voor BNA zijn geen features gebruikt die nauw samenhangen met nationaliteit Het is

echter wel mogelijk dat de gebruikte features correleren met nationaliteit

In principe is het mogelijk dat bepaalde nationaliteiten minder vaak gebeld worden De grootste
risico s hierop komen door

• Debiteuren met een recent onsuccesvol contact worden niet gebeld Dit wordt echter

gemitigeerd doordat het model maar drie maanden terug kijkt Bovendien vormt het

onsuccesvolle contact een goede reden om niet te bellen die los staat van nationaliteit

• De targetvariabele succesvol contact is mogelijk lager voor sommige nationaliteiten

waardoor de onderliggende features van deze groepen niet uit het model zijn gekomen
Echter de features van het model hangen niet direct samen met nationaliteit

Dit alles overwegend zien wij als bouwteam geen groot risico dat het model bepaalde
nationaliteiten benadeelt

zie voor verdere uitwerking bijiage 2

VBT

OB Afgifte BTW Nummer DFEX 14

Nationaliteit wordt uiteindelijk NIET gebruikt Maar wel in de dataopwerking meegenomen

OBAB prikt in op BVR waarin nationaliteit nog gevuld is dus niet op het datafundament CLC waar

het uitgehaald is Vervolgens wordt nationaliteit meegemapt in DS_VLT_PERSONEN hier is de

kolom ook gevuld Vervolgens gaat deze kolom gevuld ook mee naar DS_PRP_PERSONEN In

DS BR REJ 030 wordt DS PRP PERSON EN gebruikt waarin ook weer de variabele nationaliteit

initieel gemapt wordt en dus ook in de deployed code beland in enkele tijdelijke work tabellen

staan deze gegevens dus ook maar het wordt uiteindelijk NIET gebruikt in de logica van rule

REI_030

Proxies Verder is naar de rules gekeken waarmee eventueel ook buitenlanders geselecteerd
zouden kunnen worden Dit zijn de volgende

Rule Omschrijving
buitenlandse rechtsvorm 2 nnp
limited of buitenlandse rechtsvorm zonder ultieme bestuurder

Eenmanszaak woonadres onbekend vertrokken onbekend waarheen Bij rechtspersonen heeft de U

waarheen

Eenmanszaak waarvan de eigenaar geen BSN of sofinummer heeft

VOF met uitsluitend limiteds als vennoot

Opgegeven woonadres wijkt af van het GBA adres

Natuurlijke personen met buitenlands woonadres en samenwerkingsverbanden van natuurlijke person

Rechtspersonen met uitsluitend bestuurder s met buitenlands woon of vestigingsadres
Rechtspersonen zonder vindbare aandeelhouder s

Bestuurders hebben geen FINR

Opgegeven woonadres wijkt af van het GBA adres

FInummer vertrokken onbekend waarheen

Bestuurder woont op adresseerbaar niet Nederlands adres

Bestuurder woont op niet adresseerbaar niet Nederlands adres

alt_010

alt_011

alt_021

alt_030

alt_060

alt_070

alt_080

alt_091

alt_100

dbs_140

dbs_170
sub 060

sub_180

sub_181
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• OB Carrousel Fraude DFEX13

Hieronder een uitgebreid antwoord dat aan Hans is verstuurd in april 2019 Daarbij valt nu

aanvullend op te merken dat de SUB s 170 en 210 zijn verwijderd uit het model Op dit moment is

het model opnieuw getraind en vindt interne validatie plaats

i
20190522 Nationaliteit Cluster Verbijzonderd Toezicht docx

Weegmodule van OB Carrousel Fraude DFEX 16

Dit betreft een Logistische Regressie en die maakt vanzelfsprekend gebruik van de rules features

In het model OBCF
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Bijiage 1 Verdere uitwerking Risicomodellen IH en Risicotool Aanvullingen IH

Risicomodellen IH

Met de volaende oersonen is naar de centrale vraag gekeken voor de Risicomodellen IH

Data scientist IH 2017 heden

Data scientist IH 2019 heden

Analytical Programmer IH 2017 heden

Data scientist IH 2015 2018

Data scientist IH 2015 2019

10 2 e

Aangezien het niet geheel duidelijk is wanneer wij kunnen spreken van een proxy voor de

nationaliteit hebben wij verschillende categorieen gemaakt die hieronder worden toegelicht

1 De Nationaliteit

Er zijn geen variabelen gevonden die rechtstreeks aangeven welke nationaliteit iemand

heeft

2 Proxies die de nationaliteit doelbewust proberen na te boosten

Er zijn geen variabelen gevonden waarbij doelbewust wordt geprobeerd om de

nationaliteit na te bootsen met andere gegevens Geen van de leden van het

ontwikkelteam heeft ooit gezien dat dit soort proxies zijn ingebouwd en wij hebben

geen indicatie gezien om aan te nemen dat dit wel het geval is

3

10 2 d

^
Wij baseren dit op de resuitaten die getoond worden in een eindpresentatie genaamd Etnisch profileren

verdieping v4 In deze presentatie staat dat er variabeien zijn die gecorreleerd zijn aan de nationaliteit maar

dat deze correiaties laag zijn kleiner dan 0 2
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10 2 d

4 Variabelen die in samenhang sterk gecorreleerd zijn met de nationaliteit

Het is ook mogelijk dat een combinatie van variabelen sterk gecorreleerd zijn met de

nationaliteit Het is niet vastgesteld dat dit daadwerkelijk het geval is maar op basis

van de hoeveelheid variabelen die in het model gebruikt worden vind het bouwteam dit

niet onwaarschijnlijk

Voorbeeld 2

Stei dat de groep mensen die In het buitenland hebben gewerkt onder te verdeien zijn
in twee groepen mensen met alleen een Nederiands paspoort die doorgaans ook een

huis in Nederland bezitten en mensen met niet Nederiands paspoort die nog geen
huis in Nederland bezitten De combinatie van het wel of niet in het buitenland gewerkt
hebben en het bezitten van een huis in Nederland is dan sterk gecorreleerd met het wel

of niet hebben van een nIet Nederlands paspoort

Het bovenstaande voorbeeld illustreert dat de combinatie van verschillende gegevens
samen de nationaliteit kunnen benaderen Het is onwaarschijnlijk dat dit in het model

gebeurt aangezien de risicomodellen het voorspellen van de nationaliteit niet als doel

hebben De gevonden combinatie van features zou alleen worden gebruikt indien het

ook een goede voorspeller zou zijn van de compliance Op het moment is het niet uit te

sluiten dat een bepaalde combinatie van variabelen samen in staat zijn om te

voorspellen of iemand een niet Nederiands paspoort heeft In hoeverre dit gezien moet

worden als een proxy voor de nationaliteit laat het bouwteam in het midden
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Risicotool Aanvullingen IH

De risicotool aanvullingen bestaat uit een combinatie van business rules UWB s die geleverd
worden door vaktechniek en het Risicomodel IH Er loopt nog een navraag bij vaktechniek naar

voorkomen van nationaliteiten of proxies daarvan bij de UWB s in de Risicotool Onderstaande

beweringen gaan alleen op voor het gebruik van de UWB s De beweringen die opgaan voor het

Risicomodel IH zijn door het gebruik van dit model in de Risicotool ook direct toepasbaar

Met de voloende o^rsonen is naar de centrale vraag gekeken voor de Risicotool Aanvullingen IH

Data scientist IH 2019 heden

Analytical Programmer IH 2017 heden
10 2 e

Aangezien het niet geheel duidelijk is wat bedoeld wordt met een proxy voor de nationaliteit

hebben wij verschillende categorieen gemaakt die hieronder worden toegelicht

De Nationaliteit

Er zijn geen variabelen gevonden die rechtstreeks aangeven welke nationaliteit iemand

heeft

1

2 Proxies die de nationaliteit doelbewust proberen na te boosten

Er zijn geen variabelen gevonden waarbij doelbewust wordt geprobeerd om de

nationaliteit na te bootsen met andere gegevens Geen van de leden van het

ontwikkelteam heeft ooit gezien dat dit soort proxies zijn ingebouwd en wij hebben

geen indicatie gezien om aan te nemen dat dit wel het geval is

3 Variabelen die individueel sterk gecorreleerd zijn met de nationaliteit

Er is een mogelijkheid dat er variabelen gebruikt worden die sterk correleren met

nationaliteit denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het AOW waaruit mogelijk is af te

leiden hoe lang iemand in Nederland woont Naaronze mening is het niet mogelijk om
hier op korte termijn een zeker antwoord op te geven

Variabelen die in samenhang sterk gecorreleerd zijn met de nationaliteit

Het is ook mogelijk dat een combinatie van variabelen sterk gecorreleerd is met de

nationaliteit Door de simpele samenhang van variabelen in de business rules achten

wij het bouw team dit zeer onwaarschijnlijk Desondanks voor volledige zekerheid is

het naar onze mening niet mogelijk om hier op korte termijn een zeker antwoord op te

geven

4
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Bijiage 2 nader onderzoek Signaalmodel Bellen na Aanmantng

Proxy s in BNA

Doe van document

Dit document dient om de volgende vraag te beantwoorden

Maakt het model Bellen Na Aanmaning BNA gebruik van proxy s voor nationaliteit

Dit naar aanleiding van de recente politieke gebeurtenissen rond dit thema In het document wordt

uitgeiegd dat deze vraag niet eenduidig te beantwoorden is bij gebrek aan exacte definitie van de

term proxy We maken ons ais bouwteam echter geen zorgen over dit modei

Definitie van proxy

Een beiangrijke vraag is natuuriijk wat is een proxy precies Nationaiiteit mag niet ais

variabeie worden gebruikt maar het is in principe mogelijk andere variabeien te gebruiken die veei

zeggen over nationaiiteit Een voorbeeid hiervan is het finr dat tot recent chronoiogisch bepaaid
werd waardoor een hoog finr zeker in combinatie met een hoge ieeftijd vrijwei zeker impiiceerde
dat iemand nog niet zijn heie ieven de Nederlandse nationaiiteit had

Subtieiere vormen zijn echter ook mogelijk In principe zou elke variabeie die sterk of zwak

correleert met nationaiiteit ais een proxy beschouwd kunnen worden doordat het gebruik van zo n

variabeie kan zorgen dat de uitkomsten van het model niet uniform zijn op het gebied van

nationaiiteit

Los van de statistische eigenschappen van een variabeie is het ook mogelijk afhankelijk van de

gekozen definitie de intentie waarmee een variabeie wordt gekozen worden gezien ais factor in

het bepalen of een variabeie een proxy is is de variabeie bewust gekozen om nationaiiteit

stiekem mee te wegen of correleert de variabeie toevallig met nationaiiteit

Uiteindelijk is de vaststelling van deze definitie deels een politieke keuze

Doe BNA

Het model Bellen Na Aanmaning BNA is een prioriteringsmodel dat bepaalt welke debiteuren

gebeld worden nadat ze een aanmaning hebben ontvangen Niet alle debiteuren kunnen namelijk

gebeld worden gezien de capaciteit van het belteam Met behulp van verschillende features wordt

een inschatting gemaakt hoeveel zin het heeft om een debiteur te bellen Op basis van het

verleden zijn doelgroepen bepaaid waarvoor geldt dat ze

• ais ze niet gebeld worden een grote kans hebben niet te betalen en dus door te gaan

naar dwangbevel
• ais ze wel gebeld worden een grote kans hebben juist wel te betalen

Belangrijk om te realiseren is dus dat in een doelgroep zitten positief is debiteuren in de

doelgroepen worden gebeld en krijgen dus extra hulp bij hun belastingen
Ook belangrijk is de vergelijking met de situatie voor het model toen werd gebeld op basis van

hoogste bedrag eerst zonder te kijken naar andere eigenschappen van de debiteuren

Doelgroepen

Wel bellen

De volgende doelgroepen worden met voorrang gebeld
• Goed bereikbaar zonder schulden deze doelgroep bestaat uit debiteuren met een laag

vermogen 10 000

• Minder vermogen met hogere schuld ook deze doelgroep heeft een financieel kwetsbare

positie
• Goed betaalgedrag met retatief hoge schuld debiteuren waarvan het bedrag van de

aanmaning minimaal 8x hoger is dan de betaalcapaciteit per maand

• Goed betaalgedrag na bellen debiteuren die in het verleden goed betaalgedrag hebben

vertoond

In de eerste drie groepen gaat het om debiteuren die financieel kwetsbaar zijn Het is belangrijk
deze groepen te helpen om verregaandere dwanginvorderingsmaatregelen te voorkomen
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De vierde groep heeft in het verleden goed gedrag vertoond en uit statistische testen blijkt dat het

veel zin heeft deze groep te bellen omdat de kans dan relatief groot is dat ze niet doorgaan naar

de volgende fase dwangbevel
Voor deze doelgroepen geldt dat het goed mogelijk is dat de achterliggende features correleren

met nationaiiteit Op dit moment kunnen we dit niet expiiciet onderzoeken doordat de data over

nationaiiteit afgesioten is maar we vermoeden dat betaaicapaciteit en betaaigedrag in het verleden

in meer of mindere mate correleren met de nationaiiteit Echter aangezien het hier om een actie

gaat die de debiteur bevoordeelt zien wij hier geen probleem in

Niet bellen

De volgende doelgroepen worden juist niet gebeld
• Onjuist telefoonnummer deze doelgroep bestaan uit mensen waarvan bij een vorige

belpoging bleek dat het nummer niet klopte en waarvan we geen recenter nummer in

gebruik hebben

• Binnen laatste 3 maanden onsuccesvol contact gehad deze doelgroep bestaat uit mensen

die recent gecontacteerd zijn met een soortgelijk doel maar waarbij dit geen succes had

Dat wil zeggen na dit contact werd niet snel betaald of een betaalregeling aangevraagd

Het onjuiste telefoonnummer is los van de eventuele correlatie met nationaiiteit een dermate

logische stap dat wij hier geen mogelijk probleem in zien

Het onsuccesvolle contact is hier het grootste risico Dit is namelijk een feature die de debiteur

benadeelt namelijk niet gebeld worden en het is mogelijk dat deze feature correleert met

nationaiiteit Dit risico wordt wel gemitigeerd doordat deze feature slechts drie maanden terug

kijkt Bovendien is het goed om op te merken dat het waarschijnlijk om een zwakke correlatie

gaat Los van een eventuele correlatie is het onsuccesvolle contact een zeer directe aanleiding voor

niet bellen die los staat van nationaiiteit

Target
Als targetvariabele afhankelijke variabele is in het ontwikkelproces van dit model gewerkt met

De debiteur betaalt binnen 30 dagen na bellen de aanmaning OF vraagt binnen 40 dagen na bellen

een betaalregeling aan

Het is mogelijk dat deze targetvariabele correleert met nationaiiteit en dat dit de keuze voor de

doelgroepen heeft bemvioed in het nadeel van sommige nationaliteiten Als een bepaalde
nationaiiteit vaak niet goed reageert kan dit tot gevolg hebben dat deze nationaiiteit nu niet vaak

meer gebeld wordt Dit komt echter altijd door andere variabelen dan de nationaiiteit zelf De

features waar het model gebruik van maakt hangen echter niet direct samen met nationaiiteit

Samenvatting en conciusie

BNA is een model met een positieve uitwerking debiteuren worden met voorrang gebeld om ze

te helpen Voor BNA zijn geen features gebruikt dit nauw samenhangen met nationaiiteit Het is

echter wel mogelijk dat de gebruikte features correleren met nationaiiteit

In principe is het mogelijk dat bepaalde nationaliteiten minder vaak gebeld worden De grootste
risico s hierop komen door

• Debiteuren met een recent onsuccesvol contact worden niet gebeld Dit wordt echter

gemitigeerd doordat het model maar drie maanden terug kijkt Bovendien vormt het

onsuccesvolle contact een goede reden om niet te bellen die los staat van nationaiiteit

• De targetvariabele succesvol contact is mogelijk lager voor sommige nationaliteiten

waardoor de onderliggende features van deze groepen niet uit het model zijn gekomen
Echter de features van het model hangen niet direct samen met nationaiiteit

Dit alles overwegend zien wij als bouwteam geen groot risico dat het model bepaalde
nationaliteiten benadeelt
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Datum MT Aeendapunt Vermelding

vergadering

Eind februari 2020 is de Fraude Signaleringsvoorziening [FSV uit de lucht gehaald deelt

mee dat de Kamerbrief hierover vandaag wordt uitgestuurd
Mededelingen

28 4 2020

D 2 Naamgeving Fraude n a v

Stuurgroep FSVj 10 2 e~|

Het MT bespreekt de naamgeving van de teams Fraude Het MT neemt het principebesluit dat er een

nieuwe naam meet komen voor de teams Fraude Een naam die volledig de lading dekt is nog niet

gevonden Voor nu wordt naar buiten over intensief toezicht gecommuniceerd

19 5 2020

Er zijn nogmaals vragen gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens inzake bun onderzoek | 10 2 6

pakt het op actie I lu z e

Mededelingen

9 6 2020

B 5GEB{PIA Verwerken

Fraudesignalen

Het MT bespreekt de 20200625 Gegevens beschermings effectbeoordeling Behandeling

Fraudesignalen Het document brengt de privacy risico s in kaart voor het proces van fraudesignalen

afhandelen

I0 2 e [geeft aan dat de privacy coordinator mogelijk nog opmerkingen heeft Samen met I0 2 e gaat

ze met hem in gesprek om te kijken wat er zo nodig nog moet worden aangepast actie 10 2 e Het

MT gaat akkoord met deze versie en blijft het verloop en de acties die volgen uit de GEB volgen

Besluit

Het MT stemt in met de doorgeleiding van de GEB in deze versie naar IV D met het formele verzoek

om na advies FG in te stemmen met de GEB

30 6 2020

^0■2 e t de FSV discussie heeft zich zo ontwikkeld dat er een aantal processen zijn stilgelegd omdat de

GEB nog niet klaar is

Mededelingen

7 7 2020 zijn hier nauw bij betrokken10 2 e
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Actualiteiten Het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens is gepubliceerd Het rapport gaat in op de

verwerking van nationaliteit bij de controle van de kinderopvangtoeslag Er is bij drie verwerkingen

van de nationaliteit onrechtmatig gehandeld waarvan bij twee tevens onbehoorlijk discritninerend

De medewerkers zijn aangeslagen door de conclusies in het rapport Er is aandacht aan besteed in de

communicatie naarde medewerkers

Er is reeds een aanvullende AVG cursus gestart voor medewerkers Het MT stelt dat het goed zou zijn

om voor het team Analytics een extra trainingte verzorgen l0 2 e pakt dit op door contact te leggen

met de Douane en DF A actie 10 2 e

21 7 2020

B 2 Naamgeving Fraude ISTToezicht Het MT bespreekt de Memo Naamgeving Fraude 1ST Toezicht 20200716 Het memo stelt het

hernoemenvan de teams Fraude naar I ntensief Toezicht voor Daarnaast wordt voorgesteld de

teams 1ST en Toezicht voortaan alien Toezicht te noemen Binnen Toezicht is dan sprake van

werkzaamheden op C en op E niveau zoals ook binnen andere processen het geval is

Besluit

Het MTToeslagen gaat akkoord met a Het omdopen van de teams Fraude naar teams Intensief

Toezicht b Het omdopen van de teams 1ST naar teams Toezicht en opdracht te geven om dit ook zo

aan te passen in de administraties {m n SAP en P direkt alsmede in het organogram

21 7 2020
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Willen
Intern perepectief Extern perepectief

Compliance nalevinq bedriifsvoerinq Moreel acceptabel

Er is een opdrachlgever automat bepaald Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beter wordt

Is er sprake van meetbare verbetering van naleving van wel regeigeving Ervaren de betrokkenen dat de rechlsgelljkheid beter wordt

Past het gegevensgebmik binnen de handhavingsstrategie Is de voorgeslelde aanpak maatschappelijk acceptabel

Conclusie Moreel accqataSe FJConclusie Naleving B Gem Gem

Efficiency Verhoudinq baten lasfen voor burger en bedriif

S
Worden de uitvoeringskosten lager Worden de adminisiratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt de doorlooptijd van het proces korter Wordt het gebmiksgemak van de producten diensten verbeterd

Is er zicht op een positieve business case Ervaart de burger bedrijf een betere dienstveriening

Conclusie efficiency Conclusie Verhouding baten lasten voor burger en bedrijfGem

Organisatieontwikkelinq In iiin met hoe de maatschapDii werkt

Verbetert de robuustheid van de uitvoering Sluit devoorgesteldewerkwijze aan bij maatschappelijke ontwikkelingen

Voldoet de voorgestelde werkwijze aan hedendaagse standaardenIs het idee in overeenstemming met de actueie organisatie inrichtingspiannen

Past de verwerking binnen de iV architecluur

Conclusie organisatieontwikkeling Conclusie In lijn met hoe de maatschappij werkt fI Gem Gem

UITKOMST WILLEN OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST nPMFRifIMQFM RLI IM J PFPgPFfrTIFF

5
COMPLIANCE

10 2 d
EFFICIENCY

ORGANISATIEONTWIKKELING

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via

een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer

lerug moeten betalen

MOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

HOE MAATSCHAPPIJ WERKT
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Mogen
Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdelina Wetteliike arondslag

Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Is er een wettelljke grondslag voor de gegevensverwerking
Wordt er voorzien in een aangepaste procesbeschrijving AO IC Is de gegevensverwerking proportioneel

Is voldoende getoetst of er qua privacy inbreuk minder ingrijpende opiossingen mogelijk zijnWordt er een interne leverovereenkomst afgesloten

Bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het te bereiken doelInterne uitvoering door n a

Conclusie Interne rolverdeling Conclusie Wettelijke grondslag |_Gem 2B Gem

Beveiliginq Doelbindinq

Voldoet de gegevensverwerking aan actueie beveiiigingseisen Worden de gegevens verzameld voor duidelijk bepaalde doeien

Voldoet hettoegangs en autorisatiebeheer aan passende beveiiigingseisen Is de verdere verwerking verenigbaar met het doei van de oorspronkeiijke verwerking

Zijn de beveiiigingsmaatregeien passend voor de gevoeiigheid van de gegevens Kan het doei met de verwerkte gegevens bereikt worden

Conclusie Doetbinding f GewGem

Conclusie Beveiligin^ Gem

Juridische aspecten overiq indien van toepassinq

Bewaren archiveren en vernietiqen BAV Is de voorgenomen verwerking getoets aan het aanbestedingsrecht de aanbestedingscriteria V

Is het BAV proces transparent en kenbaar conform de seiectieiijsten Wordt er een verwerkersovereenkomst en of convenant opgesteld

Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Wordt er een PIA uitgevoerd V

Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing} Gem

Verwijzingen wetteliike qrondslag en

http wetten overheid nl BWBR0002320 2016 05 01tfHoofdstukVIIIConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BAV Gem Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in
UITKOMST MOGEN

OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

Interne rolverdeling

Beveiliging
10 2 d

Bewaren archiveren

en vernietigen BAV

EXTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechle

belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer terug moelen betalen De overige Juridische aspecten zijn niet van toepassing

aangezien er geen aanbesteding plaats vindt het betreft een interne verwerking met gebruikmaking van onze bestaande systemen Er hoeft ook geen

verwerkersovereenkomst en of convenant te worden opgesteld aangezien het hier een interne verwerking betreft die past binnen de bestaande wet en

Wettelijke grondslag

Doelbinding 10 2g

Juridische aspecten

overig indien van

toepassingh

768540 00009



Kunnen
Intern perspectief Extern perspectief

Maakbaarheid Maakbaarheid

Sluit de verwerking aan bij de bestaande standaard werkwijze
Kan de verwerking worden gerealiseerd met bestaande IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met innovatie IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met e overheidsvoorzieningen
Kan de verwerking worden gerealiseerd met commerciele marktvoorzieningen

Conclusie externe Maakbaarheid] Gem

Realiseerbaarheid

Conctusie Maakbaarheid Zijn de gegevens bruikbaarGem

Zijn de gegevens tijdig beschikbaar

Realiseerbaarheid

Is er budget en gekwalificeerd personeel beschikbaar voor de realisatie Conclusie externe Realiseerbaarheid Gem

Kan het project worden ingepland binnen het ontwikkelportfolio

Is de kwaliteit van de gegevens als voldoende vastgesteld voor verwerking Correctie inzaqe en verwiiderrecht

E
^Gem

Bestaat er een vindbare toegankelijke inzagevoorziening
Bestaat er een vindbare toegankelijke correctievoorziening

Conclusie Realiseerbaarheid f Bestaat er een vindbare toegankelijke verwijdervoorzieningGem

Implementeerbaarheid Conclusie Correctie image en verwijderrecht

I
Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd ImplementeerbaarheidV

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande formatie bezetting Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande processen werkwijze Zijn eventuele externe producten en diensten tijdig beschikbaar

Conctusie Implementeerbaarheid Conclusie externe Conclusie Correctie image en verwijderrechtGem Gem

UITKOMST KUNNEN OPMERKINGEN ADVIES

OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De verwerking kan worden uitgevoerd binnen de bestaande werkwijze van de Belastingdienst en middels gebruik making
van bestaande voorzieningen van de Belastingdienst

Maakbaarheid

Realiseerbaarheid

AImplementeerbaarheid

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De maakbaarheid middels e voorzieningen of commerciele marktvoorzieningen is hier niet van toepassing aangezien er

gebruik kan worden gemaakt van de bestaande systemen van de Belastingdienst Er hoeft dus geen nieuw systeem
Maakbaarheid

I Realiseerbaarheid
10 2 d

Correctie inzage en

verwijderrecht

Conclusie Correctie inza

768541 00010



Willen
Intern perepectief Extern perepectief

Compliance nalevinq bedriifsvoerinq Moreel acceptabel

Er is een opdrachlgever automat bepaald Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beter wordt

Is er sprake van meetbare verbetering van naleving van wel regeigeving Ervaren de betrokkenen dat de rechlsgelljkheid beter wordt

Past het gegevensgebmik binnen de handhavingsstrategie Is de voorgeslelde aanpak maatschappelijk acceptabel

Conclusie Moreel accqataSe FJConclusie Naleving B Gem Gem

Efficiency Verhoudinq baten lasfen voor burger en bedriif

S
Worden de uitvoeringskosten lager Worden de adminisiratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt de doorlooptijd van het proces korter Wordt het gebmiksgemak van de producten diensten verbeterd

Is er zicht op een positieve business case Ervaart de burger bedrijf een betere dienstveriening

Conclusie efficiency Conclusie Verhouding baten lasten voor burger en bedrijfGem

Organisatieontwikkelinq In iiin met hoe de maatschapDii werkt

Verbetert de robuustheid van de uitvoering Sluit devoorgesteldewerkwijze aan bij maatschappelijke ontwikkelingen

Voldoet de voorgestelde werkwijze aan hedendaagse standaardenIs het idee in overeenstemming met de actueie organisatie inrichtingspiannen

Past de verwerking binnen de iV architecluur

Conclusie organisatieontwikkeling Conclusie In lijn met hoe de maatschappij werkt fI Gem Gem

UITKOMST WILLEN OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST

5
COMPLIANCE

10 2 dEFFICIENCY

ORGANISATIEONTWIKKELING

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via

een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer

lerug moeten betalen

MOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

HOE MAATSCHAPPIJ WERKT

768542 00011



Kunnen
Intern perspectief Extern perspectief

Maakbaarheid Maakbaarheid

Sluit de verwerking aan bij de bestaande standaard werkwijze
Kan de verwerking worden gerealiseerd met bestaande IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met innovatie IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met e overheidsvoorzieningen
Kan de verwerking worden gerealiseerd met commerciele marktvoorzieningen

Conclusie externe Maakbaarheid] Gem

Realiseerbaarheid

Conctusie Maakbaarheid Zijn de gegevens bruikbaarGem

Zijn de gegevens tijdig beschikbaar

Realiseerbaarheid

Is er budget en gekwalificeerd personeel beschikbaar voor de realisatie Conclusie externe Realiseerbaarheid Gem

Kan het project worden ingepland binnen het ontwikkelportfolio

Is de kwaliteit van de gegevens als voldoende vastgesteld voor verwerking Correctie inzaqe en verwiiderrecht

E
^Gem

Bestaat er een vindbare toegankelijke inzagevoorziening
Bestaat er een vindbare toegankelijke correctievoorziening

Conclusie Realiseerbaarheid f Bestaat er een vindbare toegankelijke verwijdervoorzieningGem

Implementeerbaarheid Conclusie Correctie image en verwijderrecht

I
Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd ImplementeerbaarheidV

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande formatie bezetting Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande processen werkwijze Zijn eventuele externe producten en diensten tijdig beschikbaar

Conctusie Implementeerbaarheid Conclusie externe Conclusie Correctie image en verwijderrechtGem Gem

UITKOMST KUNNEN OPMERKINGEN ADVIES

OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De verwerking kan worden uitgevoerd binnen de bestaande werkwijze van de Belastingdienst en middels gebruik making
van bestaande voorzieningen van de Belastingdienst

Maakbaarheid

Realiseerbaarheid

AImplementeerbaarheid

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De maakbaarheid middels e voorzieningen of commerciele marktvoorzieningen is hier niet van toepassing aangezien er

gebruik kan worden aemaakt van de bestaande systemen van de Belastingdienst Er hoeft dus geen nieuw systeem
Maakbaarheid

10 2d

I Realiseerbaarheid
10 2 d

Correctie inzage en

verwijderrecht

Conclusie Correctie inza

768536 00012



Mogen
Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdelina Wetteliike arondslag

Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Is er een wettelljke grondslag voor de gegevensverwerking
Wordt er voorzien in een aangepaste procesbeschrijving AO IC Is de gegevensverwerking proportioneel kan het met minder gegevens

Is de voorgestelde wijze van verwerken de minst ingrijpende kan het ook anders subsidiariteitWordt er een interne leverovereenkomst afgesloten

Bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Vul eerst nog het type gegevensverwerking op hetvoorblad InInterne uitvoering door n a

Conclusie Interne rolverdeling Conclusie Wettelijke grondslag |_Gem 2B Gem

Beveiliginq Doelbindinq

Voldoet de gegevensverwerking aan actuele beveiligingseisen Worden de gegevens verzameld voor duidelijk bepaalde doelen

Voldoet hettoegangs en autorisatiebeheer aan passende beveiligingseisen Is de verdere verwerking verenigbaar met het doel van de oorspronkelijke verwerking

Zijn de beveiligingsmaatregelen passend voor de gevoeligheid van de gegevens Kan het doel met de verwerkte gegevens bereikt worden

Conclusie Doetbinding f GewGem

Conclusie Beveiligin^ Gem

Juridische aspecten overiq indien van toepassinq

Bewaren archiveren en vernietiqen BAV Is de voorgenomen verwerking getoets aan het aanbestedingsrecht de aanbestedingscriteria V

Is het BAV proces transparent en kenbaar conform de selectielijsten Wordt er een verwerkersovereenkomst en of convenant opgesteld

Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Wordt er een PIA uitgevoerd V

Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing} Gem

Verwiizingen wetteliike grondslag en

http wetten overheid nl BWBR0002320 2016 05 01tfHoofdstukVIIIConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BAV Gem Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in
UITKOMST MOGEN

OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

10 2d
Interne rolverdeling

Beveiliging

Bewaren archiveren

en vernietigen BAV

EXTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechle

belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer terug moelen betalen De overige juridische aspecten zijn niet van toepassing

aangezien er geen aanbesteding plaats vindt het betreft een interne verwerking met gebruikmaking van onze bestaande systemen Er hoeft ook geen

verwerkersovereenkomst en of convenant te worden opgesteld aangezien het hier een interne verwerking betreft die past binnen de bestaande wet en

Wettelijke grondslag

Doelbinding 10 2g lO O d

Juridische aspecten

overig indien van

toepassingh

768537 00013



Kunnen
Intern perspectief Extern perspectief

Maakbaarheid Maakbaarheid

Sluit de verwerking aan bij de bestaande standaard werkwijze
Kan de verwerking worden gerealiseerd met bestaande IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met innovatie IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met e overheidsvoorzieningen
Kan de verwerking worden gerealiseerd met commerciele marktvoorzieningen

Conclusie externe Maakbaarheid] Gem

Realiseerbaarheid

Conctusie Maakbaarheid Zijn de gegevens bruikbaarGem

Zijn de gegevens tijdig beschikbaar

Realiseerbaarheid

Is er budget en gekwalificeerd personeel beschikbaar voor de realisatie Conclusie externe Realiseerbaarheid Gem

Kan het project worden ingepland binnen het ontwikkelportfolio

Is de kwaliteit van de gegevens als voldoende vastgesteld voor verwerking Correctie inzaqe en verwiiderrecht

E
^Gem

Bestaat er een vindbare toegankelijke inzagevoorziening
Bestaat er een vindbare toegankelijke correctievoorziening

Conclusie Realiseerbaarheid f Bestaat er een vindbare toegankelijke verwijdervoorzieningGem

Implementeerbaarheid Conclusie Correctie image en verwijderrecht

I
Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd ImplementeerbaarheidV

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande formatie bezetting Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande processen werkwijze Zijn eventuele externe producten en diensten tijdig beschikbaar

Conctusie Implementeerbaarheid Conclusie externe Conclusie Correctie image en verwijderrechtGem Gem

UITKOMST KUNNEN OPMERKINGEN ADVIES

OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De verwerking kan worden uitgevoerd binnen de bestaande werkwijze van de Belastingdienst en middels gebruik making
van bestaande voorzieningen van de Belastingdienst

Maakbaarheid

Realiseerbaarheid

AImplementeerbaarheid

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De maakbaarheid middels e voorzieningen of commerciele marktvoorzieningen is hier niet van toepassing aangezien er

gebruik kan worden gemaakt van de bestaande systemen van de Belastingdienst Er hoeft dus geen nieuw systeem
Maakbaarheid

I Realiseerbaarheid
10 2 d

Correctie inzage en

verwijderrecht

Conclusie Correctie inza

768545 00014



Mogen
Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdelina Wetteliike arondslag

Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Is er een wettelljke grondslag voor de gegevensverwerking
Wordt er voorzien in een aangepaste procesbeschrijving AO IC Is de gegevensverwerking proportioneel

Is voldoende getoetst of er qua privacy inbreuk minder ingrijpende opiossingen mogelijk zijnWordt er een interne leverovereenkomst afgesloten

Bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het te bereiken doelInterne uitvoering door n a

Conclusie Interne rolverdeling Conclusie Wettelijke grondslag |_Gem 2B Gem

Beveiliginq Doelbindinq

Voldoet de gegevensverwerking aan actueie beveiiigingseisen Worden de gegevens verzameld voor duidelijk bepaalde doeien

Voldoet hettoegangs en autorisatiebeheer aan passende beveiiigingseisen Is de verdere verwerking verenigbaar met het doei van de oorspronkeiijke verwerking

Zijn de beveiiigingsmaatregeien passend voor de gevoeiigheid van de gegevens Kan het doei met de verwerkte gegevens bereikt worden

Conclusie Doetbinding f GewGem

Conclusie Beveiligin^ Gem

Juridische aspecten overiq indien van toepassinq

Bewaren archiveren en vernietiqen BAV Is de voorgenomen verwerking getoets aan het aanbestedingsrecht de aanbestedingscriteria V

Is het BAV proces transparent en kenbaar conform de seiectieiijsten Wordt er een verwerkersovereenkomst en of convenant opgesteld

Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Wordt er een PIA uitgevoerd V

Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing} Gem

Verwijzingen wetteliike qrondslag en

http wetten overheid nl BWBR0002320 2016 05 01tfHoofdstukVIIIConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BAV Gem Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in
UITKOMST MOGEN

OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

Interne rolverdeling

Beveiliging
10 2 d

Bewaren archiveren

en vernietigen BAV

EXTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechle

belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer terug moelen betalen De overige Juridische aspecten zijn niet van toepassing

aangezien er geen aanbesteding plaats vindt het betreft een interne verwerking met gebruikmaking van onze bestaande systemen Er hoeft ook geen

verwerkersovereenkomst en of convenant te worden opgesteld aangezien het hier een interne verwerking betreft die past binnen de bestaande wet en

Wettelijke grondslag

Doelbinding 10 2g

Juridische aspecten

overig indien van

toepassingh

768547 00015



Willen
Intern perepectief Extern perepectief

Compliance nalevinq bedriifsvoerinq Moreel acceptabel

Er is een opdrachlgever automat bepaald Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beter wordt

Is er sprake van meetbare verbetering van naleving van wel regeigeving Ervaren de betrokkenen dat de rechlsgelljkheid beter wordt

Past het gegevensgebmik binnen de handhavingsstrategie Is de voorgeslelde aanpak maatschappelijk acceptabel

Conclusie Moreel accqataSe FJConclusie Naleving B Gem Gem

Efficiency Verhoudinq baten lasfen voor burger en bedriif

S
Worden de uitvoeringskosten lager Worden de adminisiratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt de doorlooptijd van het proces korter Wordt het gebmiksgemak van de producten diensten verbeterd

Is er zicht op een positieve business case Ervaart de burger bedrijf een betere dienstveriening

Conclusie efficiency Conclusie Verhouding baten lasten voor burger en bedrijfGem

Organisatieontwikkelinq In iiin met hoe de maatschapDii werkt

Verbetert de robuustheid van de uitvoering Sluit devoorgesteldewerkwijze aan bij maatschappelijke ontwikkelingen

Voldoet de voorgestelde werkwijze aan hedendaagse standaardenIs het idee in overeenstemming met de actueie organisatie inrichtingspiannen

Past de verwerking binnen de iV architecluur

Conclusie organisatieontwikkeling Conclusie In lijn met hoe de maatschappij werkt fI Gem Gem

UITKOMST WILLEN OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

5
COMPLIANCE 10 2d

EFFICIENCY
10 2 d

ORGANISATIEONTWIKKELING

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via

een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer

lerug moeten betalen

MOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

HOE MAATSCHAPPIJ WERKT

768548 00016



Mogen
Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdelina Wetteliike arondslag

Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Is er een wettelljke grondslag voor de gegevensverwerking
Wordt er voorzien in een aangepaste procesbeschrijving AO IC Is de gegevensverwerking proportioneel

Is voldoende getoetst of er qua privacy inbreuk minder ingrijpende opiossingen mogelijk zijnWordt er een interne leverovereenkomst afgesloten

Bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het te bereiken doelInterne uitvoering door n a

Conclusie Interne rolverdeling Conclusie Wettelijke grondslag |_Gem 2B Gem

Beveiliginq Doelbindinq

Voldoet de gegevensverwerking aan actueie beveiiigingseisen Worden de gegevens verzameld voor duidelijk bepaalde doeien

Voldoet hettoegangs en autorisatiebeheer aan passende beveiiigingseisen Is de verdere verwerking verenigbaar met het doei van de oorspronkeiijke verwerking

Zijn de beveiiigingsmaatregeien passend voor de gevoeiigheid van de gegevens Kan het doei met de verwerkte gegevens bereikt worden

Conclusie Doetbinding f GewGem

Conclusie Beveiligin^ Gem

Juridische aspecten overiq indien van toepassinq

Bewaren archiveren en vernietiqen BAV Is de voorgenomen verwerking getoets aan het aanbestedingsrecht de aanbestedingscriteria V

Is het BAV proces transparent en kenbaar conform de seiectieiijsten Wordt er een verwerkersovereenkomst en of convenant opgesteld

Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Wordt er een PIA uitgevoerd V

Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing} Gem

Verwijzingen wetteliike qrondslag en

http wetten overheid nl BWBR0002320 2016 05 01tfHoofdstukVIIIConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BAV Gem Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in
UITKOMST MOGEN

OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST nPMFPlTIMr^FM Rl l IMTFPM PFPClPFrTIFF

Interne rolverdeling

Beveiliging 10 2 d

Bewaren archiveren

en vernietigen BAV

EXTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechle

belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer terug moelen betalen De overige Juridische aspecten zijn niet van toepassing

aangezien er geen aanbesteding plaats vindt het betreft een interne verwerking met gebruikmaking van onze bestaande systemen Er hoeft ook geen

verwerkersovereenkomst en of convenant te worden opaesteld aanaezien het hier een interne verwerking betreft die oast binnen de bestaande wet en

10 2g

Wettelijke grondslag

Doelbinding

Juridische aspecten

overig indien van

toepassingh

768550 00017



Willen
Intern perepectief Extern perepectief

Compliance nalevinq bedriifsvoerinq Moreel acceptabel

Er is een opdrachlgever automat bepaald Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beter wordt

Is er sprake van meetbare verbetering van naleving van wel regeigeving Ervaren de betrokkenen dat de rechlsgelljkheid beter wordt

Past het gegevensgebmik binnen de handhavingsstrategie Is de voorgeslelde aanpak maatschappelijk acceptabel

Conclusie Moreel accqataSe FJConclusie Naleving B Gem Gem

Efficiency Verhoudinq baten lasfen voor burger en bedriif

S
Worden de uitvoeringskosten lager Worden de adminisiratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt de doorlooptijd van het proces korter Wordt het gebmiksgemak van de producten diensten verbeterd

Is er zicht op een positieve business case Ervaart de burger bedrijf een betere dienstveriening

Conclusie efficiency Conclusie Verhouding baten lasten voor burger en bedrijfGem

Organisatieontwikkelinq In iiin met hoe de maatschapDii werkt

Verbetert de robuustheid van de uitvoering Sluit devoorgesteldewerkwijze aan bij maatschappelijke ontwikkelingen

Voldoet de voorgestelde werkwijze aan hedendaagse standaardenIs het idee in overeenstemming met de actueie organisatie inrichtingspiannen

Past de verwerking binnen de iV architecluur

Conclusie organisatieontwikkeling Conclusie In lijn met hoe de maatschappij werkt fI Gem Gem

UITKOMST WILLEN OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

5
COMPLIANCE

10 2 d
EFFICIENCY

ORGANISATIEONTWIKKELING

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via

een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer

lerug moeten betalen

MOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

HOE MAATSCHAPPIJ WERKT

768552 00018



Kunnen
Intern perspectief Extern perspectief

Maakbaarheid Maakbaarheid

Sluit de verwerking aan bij de bestaande standaard werkwijze
Kan de verwerking worden gerealiseerd met bestaande IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met innovatie IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met e overheidsvoorzieningen
Kan de verwerking worden gerealiseerd met commerciele marktvoorzieningen

Conclusie externe Maakbaarheid] Gem

Realiseerbaarheid

Conctusie Maakbaarheid Zijn de gegevens bruikbaarGem

Zijn de gegevens tijdig beschikbaar

Realiseerbaarheid

Is er budget en gekwalificeerd personeel beschikbaar voor de realisatie Conclusie externe Realiseerbaarheid Gem

Kan het project worden ingepland binnen het ontwikkelportfolio

Is de kwaliteit van de gegevens als voldoende vastgesteld voor verwerking Correctie inzaqe en verwiiderrecht

E
^Gem

Bestaat er een vindbare toegankelijke inzagevoorziening
Bestaat er een vindbare toegankelijke correctievoorziening

Conclusie Realiseerbaarheid f Bestaat er een vindbare toegankelijke verwijdervoorzieningGem

Implementeerbaarheid Conclusie Correctie image en verwijderrecht

m
Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd Implementeerbaarheid

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande formatie bezetting Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande processen werkwijze Zijn eventuele externe producten en diensten tijdig beschikbaar

Conctusie Implementeerbaarheid Conclusie externe Conclusie Correctie image en verwijderrechtGem Gem

UITKOMST KUNNEN OPMERKINGEN ADVIES

OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De verwerking kan worden uitgevoerd binnen de bestaande werkwijze van de Belastingdienst en middels gebruik making
van bestaande voorzieningen van de Belastingdienst

Maakbaarheid

Realiseerbaarheid

AImplementeerbaarheid

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De maakbaarheid middels e voorzieningen of commerciele marktvoorzieningen is hier niet van toepassing aangezien er

gebruik kan worden aemaakt van de bestaande svstemen van de Belastingdienst Er hoeft dus aeen nieuw svsteemMaakbaarheid

I Realiseerbaarheid
10 2 d

Correctie inzage en

verwijderrecht

Conclusie Correctie inza

768553 00019



Willen
Intern perepectief Extern perepectief

Compliance nalevinq bedriifsvoerinq Moreel acceptabel

Er is een opdrachlgever automat bepaald Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beter wordt

Is er sprake van meetbare verbetering van naleving van wel regeigeving Ervaren de betrokkenen dat de rechlsgelljkheid beter wordt

Past het gegevensgebmik binnen de handhavingsstrategie Is de voorgeslelde aanpak maatschappelijk acceptabel

Conclusie Moreel accqataSe FJConclusie Naleving B Gem Gem

Efficiency Verhoudinq baten lasfen voor burger en bedriif

S
Worden de uitvoeringskosten lager Worden de adminisiratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt de doorlooptijd van het proces korter Wordt het gebmiksgemak van de producten diensten verbeterd

Is er zicht op een positieve business case Ervaart de burger bedrijf een betere dienstveriening

Conclusie efficiency Conclusie Verhouding baten lasten voor burger en bedrijfGem

Organisatieontwikkelinq In iiin met hoe de maatschapDii werkt

Verbetert de robuustheid van de uitvoering Sluit devoorgesteldewerkwijze aan bij maatschappelijke ontwikkelingen

Voldoet de voorgestelde werkwijze aan hedendaagse standaardenIs het idee in overeenstemming met de actueie organisatie inrichtingspiannen

Past de verwerking binnen de iV architecluur

Conclusie organisatieontwikkeling Conclusie In lijn met hoe de maatschappij werkt fI Gem Gem

UITKOMST WILLEN OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST nPMFRifIMQFM RLI IM J PFPgPFfrTIFF

5
COMPLIANCE

10 2 d

EFFICIENCY

ORGANISATIEONTWIKKELING

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via

een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer

lerug moeten betalen

MOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

HOE MAATSCHAPPIJ WERKT

768554 00020



Mogen
Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdelina Wetteliike arondslag

Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Is er een wettelljke grondslag voor de gegevensverwerking
Wordt er voorzien in een aangepaste procesbeschrijving AO IC Is de gegevensverwerking proportioneel

Is voldoende getoetst of er qua privacy inbreuk minder ingrijpende opiossingen mogelijk zijnWordt er een interne leverovereenkomst afgesloten

Bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het te bereiken doelInterne uitvoering door n a

Conclusie Interne rolverdeling Conclusie Wettelijke grondslag |_Gem 2B Gem

Beveiliginq Doelbindinq

Voldoet de gegevensverwerking aan actueie beveiiigingseisen Worden de gegevens verzameld voor duidelijk bepaalde doeien

Voldoet hettoegangs en autorisatiebeheer aan passende beveiiigingseisen Is de verdere verwerking verenigbaar met het doei van de oorspronkeiijke verwerking

Zijn de beveiiigingsmaatregeien passend voor de gevoeiigheid van de gegevens Kan het doei met de verwerkte gegevens bereikt worden

Conclusie Doetbinding f GewGem

Conclusie Beveiligin^ Gem

Juridische aspecten overiq indien van toepassinq

Bewaren archiveren en vernietiqen BAV Is de voorgenomen verwerking getoets aan het aanbestedingsrecht de aanbestedingscriteria V

Is het BAV proces transparent en kenbaar conform de seiectieiijsten Wordt er een verwerkersovereenkomst en of convenant opgesteld

Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Wordt er een PIA uitgevoerd V

Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing} Gem

Verwijzingen wetteliike qrondslag en

http wetten overheid nl BWBR0002320 2016 05 01tfHoofdstukVIIIConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BAV Gem Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in

Vul grondslag in
UITKOMST MOGEN

OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

Interne rolverdeling

Beveiliging
10 2 d

Bewaren archiveren

en vernietigen BAV

EXTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechle

belastinggeld terugontvangen dat ze later bij de definitieve aanslag weer terug moelen betalen De overige Juridische aspecten zijn niet van toepassing

aangezien er geen aanbesteding plaats vindt het betreft een interne verwerking met gebruikmaking van onze bestaande systemen Er hoeft ook geen

verwerkersovereenkomst en of convenant te worden opgesteld aangezien het hier een interne verwerking betreft die past binnen de bestaande wet en

regelgeving |10 2g

Wettelijke grondslag

Doelbinding

Juridische aspecten

overig indien van

toepassingh

768555 00021



Kunnen
Intern perspectief Extern perspectief

Maakbaarheid Maakbaarheid

Sluit de verwerking aan bij de bestaande standaard werkwijze
Kan de verwerking worden gerealiseerd met bestaande IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met innovatie IV voorzieningen

Kan de verwerking worden gerealiseerd met e overheidsvoorzieningen
Kan de verwerking worden gerealiseerd met commerciele marktvoorzieningen

Conclusie externe Maakbaarheid] Gem

Realiseerbaarheid

Conctusie Maakbaarheid Zijn de gegevens bruikbaarGem

Zijn de gegevens tijdig beschikbaar

Realiseerbaarheid

Is er budget en gekwalificeerd personeel beschikbaar voor de realisatie Conclusie externe Realiseerbaarheid Gem

Kan het project worden ingepland binnen het ontwikkelportfolio

Is de kwaliteit van de gegevens als voldoende vastgesteld voor verwerking Correctie inzaqe en verwiiderrecht

Bestaat er een vindbare toegankelijke inzagevoorziening
Bestaat er een vindbare toegankelijke correctievoorziening
Bestaat er een vindbare toegankelijke verwijdervoorzieningConclusie Realiseerbaarheid f Gem n

Gem

Implementeerbaarheid Conclusie Correctie image en verwijderrecht

m
Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd Implementeerbaarheid

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande formatie bezetting Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld en geaccepteerd

Past de gegevensverwerking binnen de bestaande processen werkwijze Zijn eventuele externe producten en diensten tijdig beschikbaar

Conctusie Implementeerbaarheid Conclusie externe Conclusie Correctie image en verwijderrechtGem Gem

UITKOMST KUNNEN OPMERKINGEN ADVIES

OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De verwerking kan worden uitgevoerd binnen de bestaande werkwijze van de Belastingdienst en middels gebruik making
van bestaande voorzieningen van de Belastingdienst

Maakbaarheid

Realiseerbaarheid

AImplementeerbaarheid

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

De maakbaarheid middels e voorzieningen of commerciele marktvoorzieningen is hier niet van toepassing aangezien er

fifahniilf kan wnrH n n^maalft van Hg hPQtaanHp guQtem n van rig Btfala atinfirii ngt_ Frhn ft rtiig fiPfan ni iiwMaakbaarheid

I Realiseerbaarheid

10 2 d

Correctie inzage en

verwijderrecht

Conclusie Correctie inza

768557 00022



Mogen
Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdelinq Wetteliike qrondslaq

m
Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Is er een wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking V

Wordt er voorzien in een aangepaste procesbeschrijving AO IC

Wordt er een interne leverovereenkomst afgesloten

Is de gegevensverwerking proportioneel kan het met minder gegevens

Is de voorgestelde wijze van verwerken de minst ingrijpende kan het ook anders subsidiariteit

Interne uitvoering door Bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Vul eerst nog het type gegevensverwerking op het voorblad inn a V

Conclusie Wettelijke grondslag |Conclusie Interne rolverdeling Gem 2B Gem

Beveiliqinq Doelbindinq

Voldoet de gegevensverwerking aan actuele beveiligingseisen Worden de gegevens verzameld voor duidelijk bepaalde doelen

Voldoet het toegangs en autorisatiebeheer aan passende beveiligingseisen

Zijn de beveiligingsmaatregelen passend voor de gevoeligheid van de gegevens

Is de verdere verwerking verenigbaar met het doel van de oorspronkelijke verwerking

Kan het doel met de verwerkte gegevens bereikt worden

Conclusie Doelbinding GewGem

Conclusie Beveiliging ^ Gem

Juridische aspecten overiq indien van toepassinq

Is de voorgenomen verwerking getoets aan het aanbestedingsrecht de aanbestedingscriteriaBewaren archiveren en vernietiqen BAV V

Is het BAV proces transparent en kenbaar conform de selectielijsten
Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk

Wordt er een verwerkersovereenkomst en of convenant opgesteld
Wordt er een PIA uitgevoerd V

Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing Gem

Verwiizinqen wetteliike qrondslaq en

http wetten overheid nI BWBR000Z3Z0 Z016 05 01 HoofdstukVIIIConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BAV Gem

UITKOMST MOGEN
OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

10 2d
Interne rolverdeling

Beveiliging

Bewaren archiveren

en vernietigen BAV

l l
\extern perspectief

■

UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

NVT

Wettelijke grondslag

Doelbinding

Juridische aspecten

overig indien van

toepassing

768560 00023



Willen
Intern perspectief Extern perspectief

Compliance nalevinq bedriifsvoerinq Moreelaccegtabel
Er is een opdrachtgever automat bepaald Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beterwordt

Is er sprake van meetbare verbetering van naleving van wet regelgeving Ervaren de betrokkenen dat de rechtsgelijkheid beterwordtV

Past het gegevensgebruik binnen de handhavingsstrategie Is de voorgestelde aanpak maatschappelijk acceptabelV

Conclusie Naleving Conclusie Moreel acceptabelB Gem Gem

Efficiency Verhoudinq baten lasten voor burger en bedriif V

m
Worden de uitvoeringskosten lager Worden de administratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt de doorlooptijd van het proces korter Wordt het gebruiksgemak van de producten diensten verbeterd

Is er zicht op een positieve business case Ervaart de burger bedrijf een betere dienstverlening V

Conclusie efficiency Conclusie Verhouding baten lasten voor burger en bedrijfGem Gem

Oraanisatieontwikkelina InMjnmeThoedemaatichaEgijwer^
Verbetert de robuustheid van de uitvoering Sluit de voorgestelde werkwijze aan bij maatschappelijke ontwikkelingenV

Is het idee in overeenstemming met de actuele organisatie inrichtingsplannen Voldoet de voorgestelde werkwijze aan hedendaagse standaarden

Past de verwerking binnen de IV architectuur

Conclusie organisatieontwikkeling Conclusie In lijn met hoe de maatschappij werkt \Gem Gem

UITKOMST WILLEN OPMERKINGEN ADVIES

OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

COMPLIANCE 10 2d

EFFICIENCY

ORGANISATIEONTWIKKELING

OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

NVTMOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

HOE MAATSCHAPPIJ WERKT

768562 00024



Mogen
Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdelinq Wetteliike qrondslaq

Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Is er een wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

I
V

Wordt er voorzien In een aangepaste procesbeschrijving AO IC

Wordt er een interne leverovereenkomst afgesloten

Is de gegevensverwerking proportloneel kan het met minder gegevens

Is de voorgestelde wljze van verwerken de minst ingrijpende kan het ook anders subsidlarlteit

Interne uitvoering door Bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Vul eerst nog het type gegevensverwerking op het voorblad Inn a V

Conclusie Interne rolverdeling Conclusie Wettelijke grondslag |Gem 2B Gem

Beveiliqlng Doelbindinq

Voldoet de gegevensverwerking aan actuele beveiiigingseisen Worden de gegevens verzameld voor duidelijk bepaalde doelen

Voldoet het toegangs en autorisatiebeheer aan passende beveiiigingseisen Is de verdere verwerking verenigbaar met het doel van de oorspronkelijke verwerking

Zijn de bevelllgingsmaatregelen passend voor de gevoeligheid van de gegevens Kan het doel met de verwerkte gegevens bereikt worden

Conclusie Doelbinding f GewGem

Conclusie Beveiliging ^ Gem

Jurldlsche aspecten overig Indien van toepassing

Bewrarenjarchiverenenj^
Is het BAV proces transparent en kenbaar conform de seiectielijsten

Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk

Is de voorgenomen verwerking getoets aan het aanbestedingsrecht de aanbestedingscriteria
Wordt er een verwerkersovereenkomst en of convenant opgesteld

V

Wordt er een PIA uitgevoerd V

Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing Gem

Verwijzinqen wetteiijke qrondslaq en

http wetten overheid nI BWBR0002320 2016 05 01 HoofdstukVIIIConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BA\0 Gem

UITKOMST MOGEN
OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKiNGEN BIJ iNTERN PERSPECTiEF

interne roiverdeiing 10 2 d

Beveiliging

Bewaren archiveren

en vernietigen BAV

\EXTERNP^PECTIEF

M

UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

NVT

Wettelijke grondslag

Doelbinding

Juridische aspecten

overig indien van

toepassing

768564 00025



Mogen
Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdelinq Wetteliike qrondslaq

Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Is er een wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

I
V

Wordt er voorzien In een aangepaste procesbeschrijving AO IC

Wordt er een interne leverovereenkomst afgesloten

Is de gegevensverwerking proportloneel kan het met minder gegevens

Is de voorgestelde wljze van verwerken de minst ingrijpende kan het ook anders subsidlarlteit

Interne uitvoering door Bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Vul eerst nog het type gegevensverwerking op het voorblad Inn a V

Conclusie Interne rolverdeling Conclusie Wettelijke grondslag |Gem 2B Gem

Beveiliqlng Doelbindinq

Voldoet de gegevensverwerking aan actuele beveiiigingseisen Worden de gegevens verzameld voor duidelijk bepaalde doelen

Voldoet het toegangs en autorisatiebeheer aan passende beveiiigingseisen Is de verdere verwerking verenigbaar met het doel van de oorspronkelijke verwerking

Zijn de bevelllgingsmaatregelen passend voor de gevoeligheid van de gegevens Kan het doel met de verwerkte gegevens bereikt worden

Conclusie Doelbinding f GewGem

Conclusie Beveiliging ^ Gem

Jurldlsche aspecten overig Indien van toepassing

Bewrarenjarchiverenenj^
Is het BAV proces transparent en kenbaar conform de seiectielijsten

Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk

Is de voorgenomen verwerking getoets aan het aanbestedingsrecht de aanbestedingscriteria
Wordt er een verwerkersovereenkomst en of convenant opgesteld

V

Wordt er een PIA uitgevoerd V

Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing Gem

Verwijzinqen wetteiijke qrondslaq en

http wetten overheid nI BWBR0002320 2016 05 01 HoofdstukVIIIConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BA\0 Gem

UITKOMST MOGEN
OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST IM PM PCPQPCr TIC c

interne roiverdeiing
10 2d

Beveiliging

Bewaren archiveren

en vernietigen BAV

\EXTERNP^PECTIEF

M

UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

NVT

Wettelijke grondslag

Doelbinding

Juridische aspecten

overig indien van

toepassing

768565 00026



Mogen
Intern perspectief Extern perspectief

Interne rolverdelinq Wetteliike qrondslaq

m
Is de verwerkende uitvoerende partij bekend Is er een wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking V

Wordt er voorzien in een aangepaste procesbeschrijving AO IC

Wordt er een interne leverovereenkomst afgesloten

Is de gegevensverwerking proportioneel kan het met minder gegevens

Is de voorgestelde wijze van verwerken de minst ingrijpende kan het ook anders subsidiariteit

Interne uitvoering door Bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Vul eerst nog het type gegevensverwerking op het voorblad inn a V

Conclusie Wettelijke grondslag |Conclusie Interne rolverdeling Gem 2B Gem

Beveiliqinq Doelbindinq

Voldoet de gegevensverwerking aan actuele beveiligingseisen Worden de gegevens verzameld voor duidelijk bepaalde doelen

Voldoet het toegangs en autorisatiebeheer aan passende beveiligingseisen

Zijn de beveiligingsmaatregelen passend voor de gevoeligheid van de gegevens

Is de verdere verwerking verenigbaar met het doel van de oorspronkelijke verwerking

Kan het doel met de verwerkte gegevens bereikt worden

Conclusie Doelbinding GewGem

Conclusie Beveiliging ^ Gem

Juridische aspecten overiq indien van toepassinq

Is de voorgenomen verwerking getoets aan het aanbestedingsrecht de aanbestedingscriteriaBewaren archiveren en vernietiqen BAV V

Is het BAV proces transparent en kenbaar conform de selectielijsten
Worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk

Wordt er een verwerkersovereenkomst en of convenant opgesteld
Wordt er een PIA uitgevoerd V

Worden de gegevens aantoonbaar vernietigd Conclusie Juridische aspecten overig indien van toepassing Gem

Verwiizinqen wetteliike qrondslaq en

http wetten overheid nI BWBR000Z3Z0 Z016 05 01 HoofdstukVIIIConclusie Bewaren archiveren en vernietigen BAV Gem

UITKOMST MOGEN
OPMERKINGEN ADVIES

INTERN PERSPECTIEF UITKOMST OPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEF

De gegevens worden gebruikt om het toezichtproces zoveel mogelijk aan de voorkant plaats te laten vinden Dit om mogelijke fraude en vergissingen
aan de poort te detecteren en te selecterenInterne rolverdeling

Beveiliging

Bewaren archiveren

en vernietigen BAV

l l
\extern perspectief

■

UITKOMST OPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEF

NVT

Wettelijke grondslag

Doelbinding

Juridische aspecten

overig indien van

toepassing

768573 00027



Willen
Intern perspectief Extern perspectief

Compliance I nalevina bedriifsvoerinq Moreel acceptabel

E
automat bepaald Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beterwordtEr is een opdrachtgever

Is er sprake van meetbare verbetering van naleving van wet regelgeving Ervaren de betrokkenen dat de rechtsgelijkbeid beterwordtV

Past het gegevensgebruik binnen de handhavingsstrategie Is de voorgesielde aanpak maatschappelijk acceptabelV

Conclusie Naleving Conclusie Moreel acceptabel ]B Gem Gem

Efficiency Verhouding baten lasten voor burger en bedriif V

Worden de uitvoeringskosten lager Worden de administratieve lasten voor de betrokkenen lager

Wordt de doorlooptijd van het proces korter Wordt het gebruiksgemak van de producten diensten verbeterd

Is er zicht op een positieve business case Ervaart de burger bedrijf een betere dienstverlening V

Conclusie efficiency Gem Conclusie Verhouding baten lasten voor burger en bedrijf Gem

Organisatieontwikkelinq In Min met hoe de maatschappii werkt

Sluit de voorgestelde werkwijze aan bij maatscbappelijke ontwikkelingenVerbetert de robuustbeid van de uitvoering V

Is het idee in overeenstemming met de actuele organisatie inrichtingsplannen Voldoet de voorgestelde werkwijze aan hedendaagse standaarden

Past de verwerking binnen de IV architectuur

Conclusie organisatieontwikkeling Gem Conclusie In lijn met hoe de maatschappij werkt \ Gem

UITKOMST WILLEN OPMERKIINGEN ADVIES

QPMERKINGEN BIJ INTERN PERSPECTIEFINTERN PERSPECTIEF UITKOMST

COMPLIANCE

EFFICIENCY 10 2 d

ORGANISAHEONTWIKKELING

QPMERKINGEN BIJ EXTERN PERSPECTIEFEXTERN PERSPECTIEF UITKOMST

NVTMOREEL ACCEPTABEL

BATEN LASTEN

HOE MAATSCHAPPIJ WERKT

768574 00028
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Fraudequeries aangiften binnenland belastingjaar 2016 vanuit ABSAdvies

I [extern perspectiefINTERN PERSPECTIEF Opmerkingen Opmerkingen

NVTWillen Compliance naleving bedrijfsvoering Moreel acceptabel

Verhouding baten lasten voor burger en bedrijf
Efficiency

Organisatieontwikkeling In lijn met hoe de maatschappij werkt

10 2 d

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I
NVTMogen Interne rolverdeling Wettelijke grondsiag

Beveiliging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernletigen BAV Juridlsche aspecten overig Indien van toepassing

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I n
NVT NVTKunnen Maakbaarheid Maakbaarbeid

Realiseerbaarheid Reaiiseerbaarheid

Implementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht

Conclusie Correctie inzage en verwijderrecht

Mini Business Case kosten baten

Procedurele signalen Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren
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