
Belastingdienst / 
Directoraat-generaal 
Belastingdienst

Korte Voorhout 7
2511 CW  Den Haag
Postbus 20201
2500 EE  Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen
www.minfin.nl

Ons kenmerk
2021-0000228707

Uw brief (kenmerk)
021Z14481/2021D34394

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE  Den Haag 

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Pagina 1 van 1

Datum 3 december 2021
Betreft Verzoek inzake Y.V. te N

Geachte voorzitter, 
 
Bij brief van 21 september 2021 stuurde de griffier van de vaste commissie voor 
Financiën mij een email van Y. V. te N. van 20 augustus 2021 met het verzoek 
hierop te reageren.  
 
De heer V. stelt in meerdere mails schade te hebben geleden door het handelen 
van de Belastingdienst met betrekking tot de inkomstenbelasting en betrekt hierin 
de in februari 2020 uitgezette Fraudesignaleringsvoorziening (FSV). Hij geeft aan 
dat hij is afgewezen voor de hersteloperatie kinderopvangtoeslag omdat zijn 
kwestie betrekking had op de inkomstenbelasting.  
 
Ik ben geschrokken van het bericht van dhr. V. en heb de Belastingdienst 
gevraagd grondig te kijken naar zijn situatie. Vanwege de privacy kan ik niet 
ingaan op de details van de casus. Wel kan ik bevestigen dat de 
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) de Belastingdienst heeft gevraagd 
naar deze casus te kijken. Dhr. V. heeft melding gedaan bij het meldpunt FSV. De 
Belastingdienst stuurt iedereen die zich meldt bij het meldpunt FSV een 
ontvangstbevestiging waarin tevens wordt uitgelegd dat zijn of haar zaak 
individueel onderzocht wordt zodra het onderzoek van PwC naar de effecten van 
FSV voltooid is.  
 
Daarnaast kan iedereen online een inzageverzoek in FSV op basis van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) doen. Het inzageverzoek van 
dhr. V is inmiddels afgehandeld. De Belastingdienst heeft telefonisch contact 
opgenomen met dhr. V. en is in gesprek om uit te zoeken of en hoe hij verder 
geholpen kan worden. 
 
 
Hoogachtend, 
de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, 
 
 
 
 
J.A. Vijlbrief


