
Aantal binnen gekomen De infodesk zelf ontvangt op jaarbasis ca

10 000 tips van burgers waarvan 10 tot

15 bruikbaar is en wordt doorgestuurd aan

de Belastingdienst of behandeld binnen de

FIOD

Meldpunt Centraal Meldpunt
Faillissementsfraude CMF

Onder welke directie FIOD

Melding vanuit Met CMF is ingesteid per 1 februari

2012 Bij bet CMF kan iedereen

melden maar in de praktijk wordt

95 van de meidingen door curatoren

gedaan De rest gebeurt door de

Belastingdienst en een heel enkele tip
komt van een particulier

Soort fraude Faillissementsfraude

Melding voor Politie en FIOD en zeer incidenteel BD

alleen in geval van veelplegers

Aantal binnen gekomen Jaarlijks komen er gemiddeld tussen

de 300 en 350 meidingen binnen

Meldpunt Meldpunt verdachte transacties

chemicalien

Onder welke directie FIOD

Melding vanuit Met meldpunt vindt zijn juridische
basis in de Wet voorkoming misbruik

chemicalien Bedrijven zijn ingevolge
deze wet verplicht melding te doen

van ongebruikelijke transacties met

chemicalien die kunnen worden

gebruikt voor de productie van drugs

Met meldpunt ontvangt ook meidingen
van buitenlandse zusterdiensten in

geval van een

verdachte ongebruikelijke transactie

in het buitenland

Soort fraude Economische delicten

Melding voor FIOD Politie Douane

Aantal binnen gekomen Jaarlijks komen er ongeveer 70 tot

100 meidingen binnen

738332 00112



het Team Criminele Inlichtingen
TCI Het team is gespecialiseerd in

het opsporen en bestrijden van

grootschalige fraude en

georganiseerde criminaiiteit

Meldpunt

Onder weike directie FIOD

Meiding vanuit ledereen

Soort fraude Witwassen van crimineei vermogen

faillissementsfraude en

btwcarrouseifraude

Melding voor FIOD

Aantal binnen gekomen TCI houdt geen cijfers bij van het

aantal mensen die zich melden Dit is

in verband het afechermingsbelang
niet opportuun Het team maakt

gebruik van informanten Dat zijn
mensen die over criminaiiteit kunnen

en willen vertellen maar niet als

getuige willen optreden

ToesHgerTWaiude
tQeslaaen fraude@belastinQdienst nl

Meldpunt

Onder weike directie Toeslagen

Melding vanuit ledereen Ook de meldingen van

Belastingdienst intern en

collegaoverheidsinstanties

Soort fraude Fraude met de verschillende

toeslagen

Melding voor Eigen onderzoek en dat kan

bijvoorbeeld leiden tot een boete Ook

kan het zijn dat de melding wordt

voorgelegd aan de FIOD voor verder

onderzoek

Aantal binnen gekomen In 2019 kwamen bij de

Toeslagenfraude postbus tot en met

juli ruim 3500 berichten binnen

waarvan ongeveer 10 als melding
van mogelijk misbruik van Toeslagen
wordt aangemerkt

Meldpunt Meldpunt Algemeen

Onder weike directie Douane
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Melding vanuit Politie burgers en NL Confidential

Meld Misdaad Anoniem

Soort fraude Fraude m b t in uit en doorvoer

alsmede alle mogelijke deiicten op de

niet fiscale wetgeving waaronder

bijvoorbeeld smokkel van illegale

goederen

Melding voor Eigen controles ook worden

meldingen doorgegeven aan FIOD of

Politie

Aantal binnen gekomen Niet bekend

Meldpunt Meidpunt Accijnsfraude ook via

een app

Onder welke directie Douane

Melding vanuit De meldingen komen over het

algemeen uit de branche van

bedrijven die last hebben van aanbod

door anderen van Accijnsgoederen
voor een ongekend lage prijs of

voorzien van verpakkingen die niet

bestemd zijn voor de Nederlandse

markt

Soort fraude Accijnsfraude

Melding voor Douane of FIOD

Aantal binnen gekomen Ca 100 perjaar

MeldPuntMisbruikANBI@belastinadienst nl

Onder welke directie MKB

Melding vanuit ledereen

Soort fraude Misbruik door ANSI s Meestal betreft het

signalen dat de gemelde installing niet

voldoet aan de

transparantieverplichtingen geen

jaarcijfers gepubliceerd of dat bestuur

bestaat uit familieleden of wordt het

algemeen nut ter discussie gesteld

religie of milieu of bezoldiging
directeur bestuurder

Melding voor MKB

Meldpunt Meld misbruik door ANBl s
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Aantal binnen gekomen Jaarlijks komen er 150 meldingen binnen

Bijiage 2 Verwijzing naar convenanten en informatiestromen

□ Zie paragraaf 4 2 van Working Paper 21 van de WRR Big Data voor Fraude bestrijding
httD5 www wrr ni Dublicatie5 workina paDer5 2016 04 28 biQ data2016

voorfraudebestriiding □ Zie ook

bttBs www bejastinMena njZwpsywcm cpnnectZbldco^^^
s toezicht convenanten convenanten met afnemers van informatie
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Stuurgroep FSV

14 mei 2020
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Agenda
1 Opening en mededelingen

I 2 Actie en besluitenlijst 7 mei

I 3 Hoe organiseren we het FSV proces met

r elkaar

I 4 Update plan van aanpak te beantwoorden

I vragen en vervolgacties
I 5 Update extern onderzoek

I 6 Actualiteiten

P 7 Agenda voor stuurgroep volgende week

8 Rondvraag en sluitingJ
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Opening en mededelingen
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2 Actie en besluitenlijst 7 mei
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Actie en besluitenlijst FSV stuurgroep 7 mei

rir i Actiehouder“I

19 00 Alqemeen

Door iDGBD is FSV tot prioriteit nummer 1 benoemd

De brief die voor het zomerreces naar de TK verstuurd wordt is een inhoudelijk brief

Leden van de stuurgroep zijn aanspreekbaar op het resultaat

BDG19 01 De Stuurgroep wordt wekelijks ingepland duur 1 uur indien nodig wordt de stuurgroep verlengd

AllenOpmerkingen worden vooraf gedeeld

Opmerkingen suqqesties op het plan van aanpak worden uiterlijk mandag 11 mei 11 00 uur

aangeleverd bij

Scope en titel van het PvA worden aangepast Daarnaast wordt korte versus lange termijn

verduidelijkt

Voor de actie 1C wordt de coordinate belegd bij MKB dit wordt aangepast in het PvA Met als

kanttekening dat iedere directie zelf verantwoordelijk is voor de eigen input Bij dreigende stagnatie
wordt direct geescaleerd naar de stuurgroep

Allen19 02

10 2 e

UHB19 03

MKB19 04

19 05

19 06

UHBOnderdeel ID van het PvA wordt aangepast hier zijn dezelfde vragen aan de orde als bij 1C

FIOD vraagt aandacht voor het gebruik van de term fraude in het PvA Niet alles wat nu aangemerkt
wordt als fraude is ook fraude Dit wordt meegenomen

UHB

1 De nummering is als voIgt weeknummer volgnummer

4
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3 Hoe organiseren we het

FSV proces met elkaar
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Overzicht van rollen en verantwoordelijkheden

Rollen VerarjtwoorrcleIkhedenWie

MR stelt Kamerbrief FSV vastMinisterraad MR

Staatssecretarissen nans Vijlbnef Stas f b en

Alexandra van Huffelen Stas T D

Alexandra van Huffelen Stas T D

Jose Lazeroms DGBD voorzitter

Michiel van den Hauten UHB

Maarten Jonker IVenD Willy
Rovers Koos Veefkind IV Jaap Zoon

Keten GKT Joris Wouters BOA en

Han van Gelder PSG

IV D MKB UHB GO P Toeslagen
FIOD CAP DFenA FJZ en VT

Staatssecretarissen worden periodiek geVnformeerd door Stuurgroep

Stuurgroep is verantwoordelijk voor

1 Nemen van beslissingen op door directeuren en projectteam ingebrachte
punten

2 Vaststeilen van de bespreekpunten die moeten worden voorgelegd aan beide

bewindslieden

Stuurgroep
A Stas T D neemt plaats in

Stuurgroep om te zorgen voor korte

lijnen en proces te versnellen

Directeuren zijn verantwoordelijk voor

1 Het opieveren van aan hun toebedeelde deelresultaten als vermeld in het PvA

incl de eventueel benodigde afstemming met het departement
2 Signaleren en bespreken van knelpunten in de Stuurgroep BD

3 Signaleren en bespreken onvoorziene samenhangen met andere deeltrajecten

Directeuren

Willen we als Stuurgroep afspreken dat alle

resultaten ook worden bespreken in de Stuurgroep

Projectteam is verantwoordelijk voor

1 Bewaken van de voortgang en het doen van voorstellen voor de bijsturing
2 Bewaken van de onvoorziene samenhang in de onderscheiden acties

3 Organiseren en voorbereiden van de BD stuurgroep
4 Organiseren en voorbereiden van de periodieke updates met bewindslieden

5 Assemblage van de deeltrajecten tot een brief aan de TK

projectleider
mB voorlopig
IV D Leila

Projectteam
10 2 e

10 2 6

10 2 e

10 2 6

Bureau DG Belasttngdienst m en

BCG team

6
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Voor discussie | Welke afspraken maken we met

elkaar voor een effectieve Stuurgroep

Voorbereiding van

Stuurgroep

• Voorafgaand aan de Stuurgroep worden de vergaderstukken gedistribueerd op woensdag
voor 15 00 cf werkwijze bij Strategisch Crisis Team Toeslagen

• Deze vergaderstukken worden samengesteld door het Projectteam en aangeleverd door de

verschillende directeuren die verantwoordelijk zijn voor deeitrajecten
De vergaderstukken kunnen ter informatie of ter besluitvorming dienen waarbij in het laatste

gevai in de vergaderstukken helder is aangegeven welke keuze van de Stuurgroep wordt

verlangd en welke opties er zijn

De Stuurgroep wordt voorgezeten door de interim DG Beiastingdienst
Daarnaast zijn aile directeuren die verantwoordeiijk zijn voor een deeltraject uitgenodigd voor

de Stuurgroep
Van aile deelnemers wordt gevraagd om tijd in de agenda te maken voor deelname en indien

dit niet mogelijk is zich te laten vervangen door zijn of haar plaatsvervanger zodat aile

betrokken directies op directeur of plaatsvervanger niveau vertegenwoordigd zijn

De Stuurgroep komt in beginsei een keer per week op een vast moment samen in ieder gevai
tot aan de opievering van Kamerbrief in de zomer

Het projectteam zorgt na afioop van de Stuurgroep voor een terugkoppeiing in de vorm van

een actie en besluitenlijst naar de rest van de organisatie
• De benodigde vervolgacties worden bijgehouden in een actieoverzicht

Deelname

Frequentie

Terugkoppeiing

7
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Voorstel | Wekelijkse cyclus voor voorbereiding
Voorstel is in lijn met werkwijze

Strategische Crisis Team Toeslagen

Dinsdag Donderdag VrijdagB^^aarndafe Woensdag

StuurgroepStuurgroep

Directeuren U
Komende week Ndadt

II Istuurgroep op

plaats ivm hemelvaart

Vccc 15 00^

Aanleveren stukken

voor stuurgroep op

donderdag

V ii oo Geven

feedback op

conceptstukken

Stuurgroep

Verwerken feedback

op conceptstukken
Projectteam

Uitsturen conceptstuk
stuurgroep donderdag
aan betrokken

directies voor

afstemming van de

stuurgroep
documenten

Voor

te

Uitsturen actie en

besluitenlijst en

agenda n a v

stuurgroep

lEang

Start e

mailprocedure voor

parafering stukken

per e mail

Bureau DG

Toeslagen
Uitsturen definitieve

stukken voor

stuurgroep

8
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Tijdlijn | Belangrijkste mijlpalen afspraken

Agendering brief is voorzien in MR van vrijdag 3 juli
Definitieve planning en behandeling brief in ambtelijke
voorportalen is in ontwikkeling en voIgt in Stuurgroep

van 22 mei

Mei Juni Juli

Datum 11 12 131415 1819 20 2122 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 1011 12151617 1819 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10

Afstemming TK brief
CFEZIL RFEZIL MR

Opieveren deeltrajecten

Extern onderzoek A A A Onderzoeks periode

Definitieve

gunning

A
Deadline Startgesprek

inschrijven

Opieverdatum

concept rapport

I

Stuurgroepen A A A A A A A A A
14 05 22 05 28 05 04 06 11 06 18 06 25 06 02 07 09 07

«
Stuurgroepen vinden plaats op

donderdagen met uitzondering van

volgende week ivm hemelvaart
MR I ambtelijke voorportalen TK brief

Mijimalen extern onderzoek

Stuurgroep

9
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4 Update plan van aanpak te

beantwoorden vragen en

vervolgacties
10
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Het plan van aanpak is geupdatet o b v feedback

Uit de feedback en gesprekken die we

deze week hebben gevoerd met een aanta

van juliie volgen
• de primair verantwoordelijken voor elk

deeltraject Zie slide 12

nog een aantal openstaande vragen

die we als stuurgroep moeten

beantwoorden en nog een aantal

uitzoekpunten die we voor de volgende
stuurgroep gaan uitzoeken

Zie slide 13 16

• ■

10 2 e

■ ■

Zie meegezonden Word document

11
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Per deeltraject zijn we overeengekomen wie als

primair verantwoordelijke fungeert
iieeair verantwoordelijket B i

o
0 Vervolg algemeen richting TK Vervolgbrief FSV

Beantwoording Kamervragen

Informerken kamer over extern onderzoek

Fraudeaanpak en overzicht directies

In kaart brengen feitelijk gebruik FSV

Hoe werd FSV gebruikt

Uitvoeren GEBs t a v processen waar FSV wordt

Overzicht te innplementeren maatregelen

Implementeren van maatregelen komend uit de GEBs dan wel uit

aanbevelingen extern rapport
Onderzoek AP t a v FSV

■ Primair verahtwobrdeiijk
10 2 6

Jverantwoordelijk voor het

opleveren van de deelresultaten

per deeitraject en coordineert

dit met de overige betrokkenen

lA Fraudeaanpak

i b Werking FSv”’
ic ’’ProbTemen’FSV

Externe partij

Externe partij

MKB

MKB

Willy Rovers Koos Veefkind’ IV

10 2 e

Maarten Jonker IVenD

Externe partij

Externe partij

Jaap Zoon GO Ketenvoorzitter GKT
^

I^B

Vooriopig Maarten Jonker IVenD

Vooriopig Maarten Jonker IVenp
Joris Wouters BOA

Maarten Jonker IVenD

Han van Gelder pSG

Maarten Jonker IVenD

Externe partij
Externe partij
Externe partij
Jaap Zoon GO Ketenvoorzitter GKT

ID Vergelijkbare systemen

IF Condities inzet systemen

IG Huidige werkwijze zonder FSV Inrichten Kluis

Aan welke randvoorwaarden moeten systemen voldoen

Beschrijving van processen die direct handelen vereisen

Beschrijven en valideren van proces van inzagrecht
Concreet invulling geven aan inzageverzoeken

Onderzoek mogelijkheden extern toezicht

Extern advies inwinnen

Versterken positie FG

Versterken positie PO BD

Ondezoek informatiestromen en fraudemeldpunten
Onderzoek waarborgen fraudesignalen

Verbinden uitkomsten onderzoek met bestaande onderzoeken

Benodigde aanpassingen voor Opstellen eisen aan aangepaste applicatie
toekomstige voorziening

10 2 6

IH Inzagerecht

II Extern toezicht

2A Extern onderzoek

2B Interne maatregelen

12
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Discussie | Openstaande vragen en uitzoekpunten

Oirade werp

Scope van dit

traject

Vraag

Wat is de scope van dit traject
• Toelichting Er is een wens om duidelijkheid te creeren over de afbakening

O

Vraag aan Stuurgroep Kunnen we vandaag de scope vaststellen

Zie slide 14 voor mogelijke vragen die kunnen helpen bij de afbakening van het traject

e Term fraude Welke term gebruiken we in plaats van fraude

Toelichting Er is een wens om andere terminoiogie te gebruiken^ aangezien
fraude duidt op aangetoonde en bewezen opzet wat vaak niet aan de orde is

• Alternatiefvoorsteksignalenm b t onregelmatigheden

Vraag aan Stuurgroep Kunnen we vandaag vaststellen welke term we hanteren

13
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Meer detail | Wat is de scope van dit traject

Voor het bepalen van de scope van het traject is het mogelijk behuipzaam om
onderstaande vraag met elkaar te beantwoorden

Hoe

Willen we de focus in vaststeNen op FSV achtigen dat wil zeggen vergelijkbare

systemen die erop gericht zijn om signalen over onregelmatigheden te verzamelen en

die mogelijk tot ongewenste effecten voor burgers ondernemers en bedrijven hebben

geleid
Willen we de focus verbreden naar systemen die in de uitvoering en het toezicht worden

gebruikt en waar bepaalde classificatie is opgenomen die mogelijk tot ongewenste
effecten voor burgers ondernemers en bedrijven hebben geleid
Willen we de focus maximaal verbreden naar alle bronnen met persoonsgegevens die

leiden tot verwerkingen in de uitvoering en toezicht

rs

4

14
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Discussie | Openstaande vragen en uitzoekpunten
^oi deirwerp

• a

Fasering Welke deeltrajecten producten moeten voor afronding van de brief aan de

TK gereed zijn Is het bijvoorbeeld noodzakelijk om de Fraudevisie af te

ronden Of alle GEBs

Er is nog geen onderscheid gemaakt in de acties in het PvA die nodig zijn voor de

Kannerbrief versus welke daarna opgepakt kunnen worden

Voorstel aan Stuurgroep In stuurgroep van vr 22 mei discussie voeren over fasering
van alle deeltrajecten en producten o b v i top down inschatting van wat

noodzakelijk is voor Kamerbrief en ii bottom up inschatting van wat haalbaar is

Met alle verantwoordelijken voor een deeltraject of product plannen we

detailleringssessies om project charters uit te werken In deze project charters

definieren we samen de eindproducten en deelproducten bepalen we wie daarvan is en

wie input moet leveren op welke termijn deze af moeten zijn en of dat haalbaar is

Welke deeltrajecten en producten zijn afhankelijk van elkaar Waar zitten

mogelijke risico s

Onderlinge afhankelijkheden zijn nog niet inzichtelijk gemaakt waardoor er geen

zicht is op een kritiek pad richting de Kamerbrief

Voorstel aan Stuurgroep In Stuurgroep van vr 22 mei discussie voeren over integrale
planning van alle deeltrajecten inclusief de afhankelijkheden die er zijn en mitigerende
acties voor risico’s die we zien

Onderlinge
afhankelijkheden

4
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Discussie | Openstaande vragen en uitzoekpunten

Onderwerp Vraiag
• »

Inzagerecht Welke directeur is de logisch aangewezene als primaire verantwoordelijke
voor acties rondom inzagerecht

ToeUchting Erzijn zowel acties nodig voor het beoordeien van de juridische
gronden van het inzagerecht ais het inrichten van een proces

Voorstel aan Stuurgroep In de week van ma 18 mei een afstemmingsessie
inplannen met de directeuren IV D FJZ en VT om te bepalen wie meest logische is

als primair verantwoordelijke en welke input nodig is van andere directies op

deelproducten Ter besluitvorming in de stuurgroep van 22 mei

16
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5 Update extern onderzoek
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Update I Stand van zaken extern onderzoek

Tijdlijn gunningsproces Indienen offertes Vrijdag 15 mei voor 12 00 uur

Beoordeling offertes Maandag 16 mei

Voorgenomen gunning start standstill termijn Dinsdag 19 mei

Planning startgesprek tussen opdrachtgever Per dinsdag 19 mei

Definitieve gunning en beoogde ingangsdatum nadere overeenkomst Dinsdag 26 mei

Start audit Vanaf dinsdag 26 mei

Uiterlijke opieverdatum ISjuni

Aanpassingen aan de

opdracht

• De vaste prijs van €82 600 is losgelaten voor de opdracht
• Naar aanleiding van de Kamerbrief van d d 11 mei over het gebruik van nationaliteit

in risicomodellen en selectieregels bij de Belastingdienst zal in het externe onderzoek

ook expliciet persoonsgegeven nationaliteit mee worden genomen

• Het externe onderzoek moet antwoord gaan bieden op een aantal deelvragen uit het

Plan van Aanpak Conform de voorgestelde werkwijze van de Stuurgroep zullen de

deel resultaten uit het onderzoek ook worden besproken in de Stuurgroep
• Het plan van aanpak van de externe partij wordt geagendeerd in de stuurgroep van

vrijdag 22 mei

Besturing van extern

onderzoek

18
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6 Actualiteiten
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7 Agenda voor stuurgroep
volgende week
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Agenda wordt komende week verder afgestemd door

projectgroep met betrokken directies

Ter besluitvorming

©Fasering Welke deeltrajecten producten moeten voor afronding
van de brief aan de TK gereed zijn

©Integrale planning indusief onderlinge afhankelijkhedenVQprst^
Agenda voor

stuurgroep van

vrijdag 22 mei

Ter informatie

^Update gunning externe partij

©Uitgewerkte lange termijn agenda met onderwerpen

©Plan van aanpak bespreken externe partij nog nader te bepalen of

het nuttig is dat externe partij aanschuift bij stuurgroep

© Indien mogelijk Eerste inventarisatie in weike verwerkingen FSV is

gebruikt

© Indien mogelijk Overzicht van GEBs

21
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8 Rondvraag en sluiting
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Plan van Aanpak tweede brief TK over FSV [ achtigen]
14 mei 2020

1 Doe

Doel van dit Plan van Aanpak PvA is om i op gestructureerde wijze toteen tweede brief aan de TK te komen die de vragen over FSV en FSV achtigen

op afdoende wijze beantwoordt Daarnaast heeft het PvA Tot doel toe te werken naar een in opzet en bestaan AVG proef manier van omgaan met

meldingen ten behoeve van het toezicht met inbegrip van bijbehorende systemen zoals FSV

Vertrekpunt is de brief aan de TK die op 28 april is verstuurd de eerdere versies van de brief en alle door de directies gegeven input

FSV raakt vele onderdelen van de Belastingdienst BDj Daarom is het belangrijk dat we aan de voorkant helder is

o Welke directeur voor welke aspecten van de komende TK brief aan de lat staat

o En welk resultaat deelproduct hij zij daarvoor opievert

2 Rot directeuren Projectteam en Stuurgroep BD

Directeuren die worden genoemd in het PvA zijn verantwoordelijk voor

o Flet opieveren van aan hun toebedeelde deel resultaten als vermeld in het PvA inclusief de eventueel benodigde afstemming met het

departement daarover

o Signaleren en bespreken van knelpunten daarbij in de Stuurgroep BD

o Signaleren en bespreken in Stuurgroep BD van gedurende de acties op de deeltrajecten optredende onvoorziene samenhangen met andere

deeltrajecten

Projectteam is verantwoordelijk voor

o Bewaken van de voortgang en het doen van voorstellen voor de bijsturing
o Bewaken van de samenhang in de onderscheiden acties onvoorziene samenhangen in het bijzonder
o Organiseren en voorbereiden van de BD stuurgroep

o Organiseren en voorbereiden van de wekelijkse updates met beide bewindslieden

o Assemblage van de deeltrajecten tot een brief aan de TK

Stuurgroep is verantwoordelijk voor

o Nemen beslissingen op door directeuren en projectteam ingebrachte punten

o Vaststellen van de bespreekpunten die moeten worden voorgelegd aan beide bewindslieden

738452 00114



3 Samenstelling projectteam en Stuurgroep

10 2 e ] CIV D 10 2 e ]projectleider UHB voorlopigo Projectteam
Bureau DG Belastingdienstj BCG en indien gewenst aangevuld met de aangewezen medewerkers binnen de directies die verantwoordelijkheid

dragen voor deelproducten
o Stuurgroep Staatssecretaris T D DGBD voorzitter directeuren UHB IV D Particulieren Grote Ondernemingen MKB IV CAP FIOD BBOA

I0 2 e10 2 S

De directeur Douane is agendalid

Bijiage
Actie overzicht FSV
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Wat Acties Kesuitaat wie pnmair
ve ra ntwoordelijk

wie DetroKKen wanneer K inTormeren |
of Intern

o Detailplanning acties UHB j
o Inrichting

Projectteam sturing
o Hoofdstuk indeling

brief

0 Vervolg
algemeen
richting TK

a Vervoigbrief FSV

I Kapstok vervoigbrief ean TK

Vervolg FSV en wat is de

fraudeaanpak welke rol fraude

aanpak heeft in de UTSen hoe de

aanpak werkt IncI planning te

beginnen met hoofdstukindeling
NB dus focus FSV en kader

fraudeaanpak Mogelijk nog

afhankelijk nieuwe vragen TK

10 2 e Tav vervolg FSV en

fraudeaanpak
IVenD Maarten Jonker

MKB [

Na TK

10 2 e r opievering
externe

onderzoek

15 juni

iu 2 e

GO Jaap Zoon

P Llane Vlaskamp

Toeslagen [
FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

FJZ Jos de Blieck

VT I 10 2 e J
f Tav inhoudelijke

beantwoording vragen
IVenD Maarten Jonker

MKB T
GO Jaap Zoon

P Llane Vlaskampl

Toeslagen |_
FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA fHans Timmermans

VT 10 2 e

Kamerbrief Brief in de

zomer

vesturen

ID 2 eo

I 10 2 6b De beantwoording van de

■ schriftelijke Kamervragen over

FSV 3 sets

o Beantwoording
Kamervragen

UHB Na TK

opievering
externe

onderzoek

15 juni

10 2 e I

ID 2 e

10 2 6 Brief in de

zomer

versturen

c Informeren Kamer over

opdracht extern onderzoek

welke partlj gaat het doen

Kamerbrief

opdracht

IVenD Maarten

Jonker

UHB Michiel van den Hauten

VT Tiny Beks

Na TKo

verstre kken

opdracht
eind mei

UHB fl 10 2 6Fraudeaanpak en rol directies Overzicht fraude

aanpak directies

Tav directle specifieke
aanpak
MKB

verantwoordelijke directie

binnen BD voor fraudeaanpak
GO Jaap Zoon

P Llane Vlaskamp
Toeslagen | 10 2 e |
FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

1 A Mei Intern en aan

TK meenemen

in vervoig-
brief

O

fraudeaanpa
k BD

opieveren
overzicht

fraude-

aanpak
directies

] als10 2 6

o Verbetering
kader visie fraude

aanpak BD

Schrijven
nieuwe

fraudevisle

met UTS als

basis start

direct Voor

zomerreces

klaar zodat

Tav BD brede aanpak en

brede beeld directieaanpak
tevens

FJZ Jos de Blieck
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I
Wat Acties Kesuitaat wie pnrrair

verantwoordelljk

wie DetroKKen wanneer IK inrormeren

of Intern 1
VT {Tiny Beks hij mee kan

met de brief

l B werkirg Waarom FSV ontwikkeld

Hoe FSV feitelijk gebruiken

Staat in de brief van 28 4

o Rapport externe 2A

o Beleldsreactie op
extern rapport [2A

FSV

1
irHoe werd FSV gebruikt over

verloop van tijd wat was er mis

met FSV

Rapport externe 2A

Beleldsreactie op

extern rapport [2A

l C O

problemen
FSV

o

10 2 6Overzichtslijst geb s

Niejwe geb s

Ondersteuning doorIVenD

Maarten Jonker

In eerste instantie GEB tav

processen waar FSV wordt en

werd gebruikt Mogelijk
uitgebreid met GEB tav

verwerkingen die naar voren

komen in het externe onderzoek

Intern

processen

AVG proof
maken

Uitkomst

meenemen in

nieuwe TK

brief

o

MKBo

Directies die FSV gebruiken en

GEB moeten uitvoeren

Rapport externe 2A

Beleldsreactie op

extern rapport 2A

o

10 2 e
MKB

GO Jaap Zoon

P Liane VlaskamoJ

Toeslagen
FIOD Hans vd Viist

CAP Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

O

Bestaande GEB worden

gevalideerd en waar nodig zorg

beschreven is conform de eisen

van de AVG en ter beoordeling
van de FG voorgelegd kan

worden

Check door

Privacy officer BD 10 2 e

I I0 2 e I

FG[ 10 2 6

10 2 eGeadviseerde maatregeien Overzicht te

implementeren
maatregeien

Ondersteuning door IVenD

Maarten Jonker

o

IMKB

Check door

Privacy officer BD
ID 2 e

10 2 6

FG 10 2 6

Implementeren van maatregeien
komend ult zelf uitgevoerde GEBs

dan wel uit aanbevelingen uit het

externe onderzoek

Planning en pva IV Willy Rovers Koos Ntb4sr^

Veefkind

van de

inhoud van de maatregeien
Indien het een aanpassing

htbo nenjK

Is

afhankeiijk
van de

738452 00114



Wat Acties Kesuitaat wie pnmair

verantwoordelijk

wie DetroKKen wanneer hv inTormeren ■

of Intern |
van een applicatie betreft

most GKT betrokken worden

inhoud van

de

maatregelen
Onbekend

wanneer

rapport AP

klaar is

OnderzoekAPtav FSV IVenD [Maarten

Jonker}

Ondersteunlng door directies

die FSV gebrulken

Rapport AP

Beleldsreactie op

rapport AP

Intern

aanbevelingen

oppakken

o

o

10 2 eMKB

GO Jaap Zoon

P Llane VI a ska mo i

Toeslagen |
FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

TK berichten

over

resultaten

onderzoek

10 2 e

Check door

Priva

J
cy officer BDLDJ^JJ

i 2 e I[ iu

10 2 e

Zijn er nog meer FSV acbtigen
Checken tav AVG archiefwet en

informatiebeveiliging
Aan welke randvoorwaarden

moeten de systemen voor de

registratle van signalen voldoen

Rapport exteme 2A

Beieidsreactie op

extern rapport 2A

Rapport exteme 2A

Beieidsreactie op

extern rapport 2A

l D o

vergelijkbare
systemen
l F conditles

inzet

o

o

o

systemen
fraude ■

l G huldige”
werkwijze
signalen
zonder FSV

a Inrichten van beveiligde

omgeving waarin data opgeslagen
kan worden de kluis wie mbv

welk formulier AVG toets aan de

voorzijde

Keten GKT Jaap
Zoon als eigenaar
van bet

toezicbtsproces waar

FSV in wordt

gebruikt

N t bTechnisch opiossing
AVG toets

De requirements moeten

worden aangegeven door

MKB a 10 2 a
P Liane Vlaskamp

Toeslagen j

O

O

10 2 e t

Vervolgens moet IV D een

business anallst en solutions

architect vrijmaken om de

voorziening te ontwikkeien

Directies die met meldingen
werken

MKB [
verantwoordelijke directie

binnen BD voor fraudeaanpak
en exteme

overheidssamenwerking

1
b Beschrijving proces van

handeling van meldingen die

direct handelen verelsen nu FSV

dicht Is Vallen ook de

informatieverzoeken en

meldingen aan andere partijen
onder

Procesbesch rij ving
Werkinstructie

beschrijving hoe we

tot dusver signalen
hebben opgepakt
intern en richting
overheidspartners

10 2 e N t bO

MKBo

] als10 2 eo

I
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I
Wat Accies Kesuitaat wie pnmair

verantwoordelijk

wie DetroKKen wanneer hv inTormeren |
of Intern

Ook beschrijven wat er de

afgelopen maanden met slgnalen
Is gebeurd

bij gebrek aan een

FSV

GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskampl

Toeslagen
FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA fHans TimmermansJ

VT I 10 2 e

en Tav afhandelen verzoeken

die bmnenkomen bij de

Belastingtelefoon
KenS Albert vd Meer

10 2 e

rechterP

betrokkene

inzage

correctie

enz

a Beschrijven en valideren van

proces van inzagerecht in zijn

algemeenheid bezwaar en

beroepproces

o procesbeschrijving Voorlopig IVenD

Maarten Jonker

N t b Intern

Juridische borging
FJZ Jos de Biieck

Check door

Privacy officer BD

I 10 2 e I
FG \ 10 2 ^

10 2 e

Keten GKT

VT 10 2 e Ib Hoe geven we daar concreet

vorm aan de Inzageverzoeken nu

FSV dicht is Hoe toch aan info

vraag te voidoen Weike checks

op daadwerkeiijke verstrekking
Lak proef te doen Verzoeken

afhandeien

o Juridische analyse
inzage verzoeken

o Besiissing stassen

mbt inzage
o Toegang data FSV

o Werkinstructies

Voorlopig IVenD

Maarten Jonker

N t b Interne en

afhandeiing
verzoekenJuridische borging

FJZ Jos de Biieck

Privacy officer BD

I 10 2 e I

Check door FG 10 2 6

110 2 61

10 2 6 In brief Oa aan

TK grove

schets

meiden

Voor uitvoerbaarheld is

toegang tot FSV nodig

Ondersteuning van GKT Jaap
Zoon nodig
Verzoeken afhandelen

P Liane Viaskamp
MKB 10 2 6

Keten GKT

Opdracht aan deskundigen
wordt afgestemd met DGBD

Uitkomst mede na poiitiek
bestuuriijke weging van het1

Onderzoeken mogelijkheden
extern toezicht op de BD

o Zoeken deskundigen BOA Joris Wouters

voor extern advies

o Gezameniijk advies

van deskundigen

Gezameniijk
advies ljuli
2020

In brief TK

{via MR en

mogeiijk in

l I extern

toezicht
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Wat Acties Kesuitaat wie pnrrair

verantwoordelljk

wie DetroKKen wanneer I K inrormeren

of intern 1
hoe extern toezicht

vormgeven

gezamenlijke advies vraagt
ook interdepartementale
afstemming
Tevens zijn UHB MIchlell van

den Hauten en VT Tiny
Beks betrokken

een separaat

traject

Extern advies ten aanzien van 3

onderwerpen

o Rapport exteme 2A IVenD Maarten

o Beleldsreactie op

extern rapport 2A

Medio mei

opdracht

gunnen

Opieveren

planning
half juni

TK informeren

over

resultaten

onderzoek zie

ookTK

brleven

bovenaan

2 A extern

onderzoek Jonker wordt de

opdrachtgever Voor

onderwerpen 2 en 3

worden wordt UHB

1 Working en gebruik FSV en

vergelljkbare applicaties Directles moeten input gaan

leveren aan de onderzoekers

omdat ze inzicht hebben In de

processen

ID 2 e

De volgende aspecten zullen

onder zocht worden

1 De precleze werking en gebruik
van FSV door de diverse

dienstonderdelen van de

Belastingdienst Het effect van de

precieze werkwijze met FSV voor

burgers en bedrijven is hiervan

een onderdeel

ii Het bestaan van met FSV

vergelljkbare applicaties en

toezichtprocessen bij de

Belastingdienst
iii Onder welke conditles FSV en

eventueel vergelljkbare systemen
weer kunnen worden Ingezet
welke acties er nodig zijn voor

deze systemen en de bredere

fraudebestrijding bij de

Belastingdienst en hoe eventuele

alternatieven eruit kunnen zien

10 2 e I nauw
betrokken

10 2 e

GO Jaap Zoon

P Llane Vlaskamp ■
Toeslagen | 10 2 e I
FIOD [Hans vd Vlist ^
CAP Jan Melsen I
DFenA Hans Timmermans I
KenS Albert vd Meer I

^ I II
C F Marjo Lammers voor

budget en validatie

Check door

Privacy officer BD I 10 2 6

I 1D°2e 1

FG[ 10 2 e

Keten GKT

2 De verkenning inrichting
informatiestromen

3 Waarborgen behandeling
signalen van mogelijke fraude

a versterken positie FG o Addendum O F

beslult invulling
welke positie nodig

zijn
Addendum O F

beslult Invulling
welke positie nodig
zl1n1

PSG Han van

Gelder

In brief TK2 B interne

maatregelen

1 juni

gereed10 2 eBVA office

van Kemdepartement

b versterken positie PO BD IVenD Maarten

Jonker

C F Marjo Lammers voor

budget

half meiO
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Wat Acties Kesuitaat wie pnrrair

verantwoordelljk

wie DetroKKen wanneer I K inrormeren

of Intern 1
c Onderzoek informatiestromen

en fraudemeldpunten

o Rapport exteme 2A

o Beleidsreactie op
extern rapport 2A

d Onderzoek waarborgen

fraudesignalen

o Rapport exteme 2A

o Beleidsreactie op

extern rapport [2A

e Ultkomsten van het extemen

onderzoek en de reeds in gang

gezette onderzoeken onder 2c en

2d met elkaar verbinden

o Rapport exteme 2A

o Beleidsreactie op
extern rapport [2A

Benodigde
aanpassinge
n voor

toekomstige
slgnalerlngsv
oorziening

Opstellen eisen aan aangepaste

applicatle ontwerp bouw testen

Overzicht eisen Keten GKT Jaap
Zoon

IV Willy Rovers Koos

Veefkind

TK bij
ingebrulkname
na akkoord

Ontwerp

loop mee

met

onderzoek

dakpansge
wijs
bouw test

O

Directles die applicatie gaan

gebruiken vertegenwoordigd
aan ketentafel GKT

Stas

MKB i
GO Jaap Zoon

P Llane Vlaskampl

Toeslagen |
FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

10 2 e ntb

10 2 6

Check door

Privacy officer BD| 10 2 e|
I 10 2 e I
FG
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Ministerie van Finanden

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtingen
secretaris

10 2 e

vers ag
10 2 e

Directieteam Belastingdienst

www minfin nl

Datum

14 mei 2020Vergaderdatum

Aanwezig

14 mei 2020

Jose Lazeroms iDGBD Frances Diepstraten pDGBD

Jaap Zoon adGO [

Auteur

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Albert van der Meer adKI S Jan Melsen adCAP

Liane Vlaskamp fadParticulierenJ 10 2 e

10 2 e

Marjo Lamers ^ndC«il voorzitter grdep B

10 2 e

Maarten Jonker cdl VDj Willy Rovers adiV

Hans van der Vlist adnOD Jowl Bijsterbosch cdO P

[ 10 2 e

ad algemeen directeur hd hoofddirecteur d directeur

Cd Concerndirectie SSO Shared Services Organisatie

Afwezig 10 2 e

Gasten

Punt umscnrijvmg

ALGEMEEN INLEIDENDA

A Opening

Mededelingen algemeenA l

buiten verzoek
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buiten verzoek

A 2 Vaststellen verslag Directieteam Belastingdienst d d 23 april en 7 mei

2020

buiten verzoek

A 3 Actualiteiten

buiten verzoek

Pagina 2 van 4
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buiten verzoek

adParticulieren meldt dat een onderwerp aan de lijst prioritaire dossiers toegevoegd kan

worden te weten het onderwerp feitenonderzoek projectcode 1043 welke aan het

onderwerp waarborgen fraudebeleid toegevoegd kan worden adParticulieren praat het

DT BD bij over dit feitenonderzoek Projectcode 1043 wordt gebruikt bij risicodetectie van

hoog risico aangiften en mogeiijke systeemfraude inkomensheffing

B STUKKEN TER BESLUITVORMING

buiten verzoek
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D

D l

buiten verzoek

E

F

F l

F 2
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Belastingdienst

Naam dienstonderdeet

CD DF A
Aan

10 2 e

Contactpersoon

10 2 e

Datum

15 05 2020

Versienummer

1 2

memo Gebruik nationaliteit bij DF A

Inleiding

IMaar aanleiding van het gebruik van de 2® nationaliteit bij Toesiagen is er in de

zomer van 2019 Belastingdienst breed onderzoek gedaan naar het gebruik van

nationaliteit 1^ en 2^

De opdracht is door het DTBD op 11 juli 2019 als voIgt verwoord

De toezegging dat de Belastingdienst borgt een dubbete nationaliteit niet als

risicoindicator te gebruiken geldt niet alleen bij het toekennen van Toesiagen
maar geldt Belastingdienst breed

Actie piv dUHB om met IV D en DF A de vraag te bespreken of de

Belastingdienst nationaliteit overal uit risicomodellen heeft gehaald Vervolgens is

het goed om deze inventarisatie te bespreken waar zit nationaliteit terecht en

waar onterecht Bij Toesiagen wordt het uit gefaseerd hoe zit dat elders Douane

heeft een verderstrekkende bevoegdheid

Het doel van dit document is om inzicht te geven in stappen die DF A heeft

genomen om op een juiste wijze om te gaan met het gebruik van de nationaliteit

DF A heeft de volgende stappen uitgevoerd in het onderzoek naar het gebruik
van nationaliteit bij DF A

1 Navraag bij productmanager
DF A heeft tussen mei 2019 en September 2019 onderzoek gedaan naar het

gebruik van nationaliteit en aan al haar productmanagers de vraag gesteld of in

de risicomodellen en overige producten van hun cluster de 1^ en 2^ nationaliteit

wordt gebruikt Uit de beantwoording van die vraag bleek dat nationaliteit in twee

risicomodellen te weten OB carrousel fraude en Caf IH werd gebruikt Tweede

nationaliteit werd niet gebruikt In het vervolg van dit document wordt gesproken
over nationaliteit dan wordt dus de eerste nationaliteit bedoeld

Nationaliteit werd nergens als risico indicator gebruikt maar slechts getoond als

gegeven

Daarnaast wordt nationaliteit in een aantal specifieke producten geen

risicomodellen in het cluster verbijzonderd toezicht en het team VEA gebruikt
De focus is gelegd op de risicomodellen

Pagina 1 van 3
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2 Maatregelen per product
DF A heeft in mei 2019 aan de betreffende productmanager s gevraagd samen

met de business te onderzoeken of deze risicomodeiien goed kunnen functioneren

zonder nationaiiteit De conciusie uit dit onderzoek is dat aiie twee risicomodeiien

prima kunnen functioneren zonder gebruik te maken van de nationaiiteit Daarom

is opdracht gegeven om nationaiiteit uit de risicomodeiien te verwijderen
CAF IFI heeft in de release van 24 September 2019 nationaiiteit uit het model

verwijderd OB carrousel fraude heeft op 18 december 2019 nationaiiteit

verwijderd uit het product

Afgifte BTW nummer en OB carrousel fraude maken in mei 2020 nog gebruik van

een oude versie van de het datafundament CLC en hebben daardoor in de eerste

stappen van de gegevens opwerking de beschikking over het gegeven

nationaiiteit Dit wordt echter verder niet meer gebruikt en komt niet in het

risicomodel terecht Dit heeft dus geen gevolgen voor burgers en bedrijven

3 Maatregelen datafundament CLC

Nationaiiteit zit al sinds het bestaan van het datafundament in het datafundament

CLC Dat is ook nodig omdat in een aantal producten van DF A het gebruik van

nationaiiteit noodzakelijk is om de wet uitte kunnen voeren Daadwerkelijk

gebruik van nationaiiteit kan alleen als er een expliciete wettelijke basis voor is

Samen met het team datafundamenten is er gekeken naar een opiossing om

binnen het datafundament CLC de nationaiiteit beter af te schermen zodanig dat

het gebruik in producten beter kan worden gereguleerd Daarbij is er gekozen om

nationaiiteit in een aparte extra beveiligde tabel op te slaan In december 2019 is

de eerste fase uitgevoerd door een business rule in het datafundament CLC aan te

passen zodat 2® nationaiiteit niet meer te herleiden is Flet opbouwen van de

nieuwe extra beveiligde tabel vindt in de maand mei 2020 plaats

4 Overige maatregelen
In QA QC wordt sinds 1 oktober 2019 specifiek gecontroleerd op het gebruikt van

nationaiiteit In regel A14 staat Gebruik in analyses productontwikkeling nooit

het gegeven nationaiiteit tenzij hier een wettelijke basis voor is voor het

betreffende product In de individuele QC rapporten wordt vastgelegd of aan

deze regel wordt voldaan Uit deze rapporten blijkt dat nationaiiteit niet is

gebruikt in de producten waarvoor na 1 oktober 2019 een QC is uitgevoerd met

een uitzondering Bij team VEA is een QA QC rapport ontvangen waar nationaiiteit

in wordt gebruikt als proxy voor taal maar daar is een wettelijke grondslag voor

Tijdens de privacy en security awareness sessies wordt nadrukkelijk op het juiste

gebruik van nationaiiteit gewezen

Bij het goedkeuren van de data aanvragen via de inputdatabase wordt bekeken of

er geen nationaiiteit wordt aangevraagd

Bij de overgang naar de pilotfase van een product wordt een GEB uitgevoerd

waarbij er specifieke aandacht is voor het gebruik van nationaiiteit

5 Productlijst verbijzonderd Toezicht

In maart 2020 is er door een lid van het team kwaliteit samen met een lid van het

cluster verbijzonderd toezicht een lijst met producten doorgenomen waarbij ook is

aangegeven of het product nationaiiteit gebruikt Deze lijst is aangeboden aan de

productmanager verbijzonderd toezicht
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6 GEB inzicht v3 2

Op 23 april 2020 is de GEB inzicht v3 2 aangeboden aan de DQR board Hierin is

het gebruik van nationaiiteit als risico gesignaleerd Nationaliteit is noodzakelijk
om invulling te kunnen geven aan artikel 3 van de Successiewet Het advies is

gegeven om nationaiiteit te vervangen door een indicator die Nederlander of niet

Nederlander aangeeft Het team heeft deze GEB voor de start van de ontwikkeling

aangevraagd nationaiiteit zit dus nog niet het product en heeft het advies

overgenomen Ze gaan dus de indicator Nederlander of niet Nederlander

inbouwen Bij de overgang van ontwikkeling via acceptatie naar productie wordt

een GEB evaluatie gedaan om dit ook vast te stellen

Technische bijiage Weergave Nationaiiteit in de systemen

Tot 2014 werd in de Basisregistratie Personen de eerste en tweede nationaiiteit

van individuen geregistreerd In het systeem BVR nam de Belastingdienst dit over

BVR heeft tot vandaag twee velden om nationaiiteit in op te slaan nationaliteit 1

en nationaliteit 2 Technisch is dit niet aangepast
Wei is in 2015 de inhoud van de velden nationaliteit 1 en nationaliteit 2

aangepast een tweede nationaiiteit die iemand had naast de Nederlandse is

gewlst De Nederlandse nationaiiteit bleef achter in het systeem deze kan dus

soms in het veld nationaliteit 1 zijn opgeslagen en soms in het veld nationaliteit

2 Conform de regelgeving zijn buitenlandse nationaliteiten van personen die niet

ook de Nederlandse nationaiiteit hebben gewoon bewaard gebleven

Door spraakverwarring wordt in het dagelijks taalgebruik het veld nationaliteit 2

soms aangeduid als de tweede nationaiiteit dat taalgebruik is dus niet correct

Het veld nationaliteit 2 is in BVR beschikbaar maar dat veld bevat geen weergave

van de tweede nationaiiteit

De gegevens uit BVR komen bij DF A ongewijzigd binnen DF A verwerkt de

gegevens in het datafundament CLC zoals in de hoofdtekst is toegelicht
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G l l Kennis van vergelijkbare toezichtprocessen

Introductie en leeswijzer

In een vender digitaliserende overheid waarin data analyses een steeds prominentere rol spelen

zijn de kernwaarden zorgvuldigheid transparantie en rechtvaardigheid de hoeksteen van vertrouwen

van de burger Om deze kernwaarden te kunnen waarborgen zijn een robuuste governance zorg

vuldige controleerbare werkwijze en integere cultuur randvoorwaarden Deze gelden des te meer bij
het verwerken van privacy gevoelige informatie De Fraudesignaleringsvoorziening hierna FSV

valt in het bijzonder in deze discretionaire categorie van gegevensverwerking die aan dergelijke
randvoorwaarden dient te voldoen Daarmee zijn wij doordrongen van het belang en gevoeligheid
van dit onderzoek

Gezien de aard van dit vraagstuk stellen wij voor om een ervaren multidisciplinair team in te zetten

Wij lichten graag de algehele onderzoek en teamopbouw toe alvorens wij ingaan op de kennis die

KPMG en dit team in huis heeft van vergelijkbare toezichtprocessen en het beschrijven ervan In

paragraaf G 1 2 gaan wij vervolgens in op de kennis en ervaring die het voorgestelde team heeft van

de verschillende richtlijnen o a AVG WPG en AWR In paragraaf G 1 3 treft u onze aanpak voor

het verzamelen van informatie aan In paragraaf G 1 4 siuiten wij af met de tijdslijnen en

opievermomenten

Samen naar de eindstreep

Wij zijn ervan overtuigd dat wij het beste resultaat opieveren als wij samenwerken Met u als

opdrachtgever maar ook onderling in het onderzoeksteam

Ktankbordgfoep KPMG Kernteam KPMG Ondersteuningsteam
Belastiiigdieiist
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Om de uit te voeren werkzaamheden gestructureerd vorm te geven hebben wij de verschillende

deelonderzoeken verdeeld in werkstromen waaraan subteams werken namelijk voor FSV

toepassing voor vergelijkbare applicaties en voor vormgeven van toekomstig gebruik van dergelijke
appiicaties De subteams rapporteren aan het kernteam om een centraie coordinatie en aansturing
te bewerkstelliqen Het team wordt daarnaast bijqestaan door een klankbordqroep met senior KPMG

partners
Hieronder in paragraaf G l l lichten wij de kiankbordrol nader toe

Onze specialisten

Wij hebben voor u de expertise van onze forensische accountants onder aansturing van| io 2 e |
io 2 e voor dit onderzoek gemobiliseerd die gezien hun brede kennis en ervaring met feiten

onderzoeken en procesbeschrijvingen operationeel in de lead zijn voor het onderzoek naar het

gebruik en de werkwijze van FSV 1Q 2 e |is bij uitstek ervaren om via interviews en documentatie

studie despecifiektoepasselijke feiten te identificeren in een politick en bestuurlijkgevoelige context

Onze forensische en integriteitsspecialisten zullen een prominente rol innemen bij werkstroom 1 en

deels in werkstroom 2 Zij zullen waarborgen dat het feitenonderzoek conform onze forensische
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onderzoeksmethodologie wordt uitgevoerd om zo juist en volledig mogelijk de processen en

werkwijzen in kaart te brengen Deze methodologie wordt nader toegelicht in paragraaf G 1 3

Tevens bieden wij u ook onze ervaring met digitaie forensische onderzoeken aan en voegen wij de

jo 2 ^is digitaai forensisch speciaiist in het veiiigsteiien enexpertise toe van

anaiyseren van digitaie gegevens in een forensische context Tevens zai tMJzijn schat aan kennis

en ervaring met data gedreven toezichtprocessen inbrengen Zo heeft hij geadviseerd over en

reviews uitgevoerd op grootschalige geautomatiseerde transactiemonitoringsprocessen en andere

data gedreven compliance vraagstukken bij financieie en overheidsinsteliingen jiozial een beiang
rijke roi vervuilen in het grondig inventariseren van de werkwijze feitenonderzoci^ aismede in het

10 2 e

adviseren over weike waarborgen nodig zijn opdat deze systemen kunnen worden ingezet

Nu de te onderzoeken werkwijze en processen gereiateerd zijn aan informatiesystemen en

applicaties is het wat ons betreft noodzakeiiik om ook vanuit een TT anditoersoertief een ervaren

10 2 e10 2 e

10 2 e

10 2 e Uiteraard zuiien onze IT

auditors ook betrokken zijn bij het opsteiien van adviezen over weike waarborgen er nodig zijn zodat

deze systemen weer kunnen worden ingezet

Omdat de werkwijze en processen rondom FSV een stevige impact hebben op gegevensbescherming
en privacy zuiien onze experts op dit viak natuuriijk ook deei uitmaken van het onderzoeksteam

Hun expertise wordt in paragraaf G 1 2 nader toegeiicht

Kennis van vergelijkbare toezichtprocessen en ervaring bij het beschrijven van deze

processen

Klankborden waar nodig

Binnen KPMG is naast de expertise die wordt beschreven onder paraqrafen G 1 1 en G 1 2 veei

kennis aanwezig bij [
afvaardiging van deze senior coiiega s zai plaatsnemen in de kiankbordgroep Het kernteamoverleg
zai waar nodig periodiek afstemming hebben met deze coiiega s om zo de binnen KPMG aanwezige
kennis optimaai te kunnen benutten en de kwaliteit van het onderzoek te borgen

EenI0 2 e

10 2 e

Onze reievante ervaring

Niet aiieen heeft het voorgestelde team de juiste kennis en kwaiificaties om dit onderzoek succesvoi

uit te voeren het team heeft |
waarvan wij graag enkeie voorbeeiden hieronder uitiichten

10 2 e
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Ervaring bij de Befastingdienst

10 2 g

Ervaring van de teamleden met toezichtprocessen en bij diverse toezichthouders inspecties

10 2 g

Ervaring met privacygevoeiige zwarte lijst

10 2 g

Ervaring met fraudeonderzoeken

10 2 g
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Ervaring op snijvlak privacy frauds

Het team heeft tevens aantoonbare ervaring met soortgelijke opdrachten en casuistiek waarvan wij

graag enkele voorbeelden hieronder uitlichten

10 2 g

Interim Privacy Officers bij de Rijksoverheid

Meerdere van onze privacy experts hebben ervaring opqebouwd in interimposities bij de overheid

10 2 e

G 1 2 Kennis van AVG WPG AWR en Rijksrichtlijnen informatie uitwisseling

Introductie

Privacy en gegevensbescherming zijn onderwerpen die bij KPMG ai sinds de Wpr impiementatie begin
jaren negentig onder ieiding van

Bij de totstandkoming en invoering van de Wbp heeft KPMG ai vele adviestrajecten op dit domein

mogen ieiden bij private en overheidsorganisaties Het huidige privacy team is inmiddeis

meegegroeid met de huidige ontwikkeiingen op het gebied van techniek en wet en regeigeving

Wij hebben begrepen dat ook de AP een onderzoek gaat uitvoeren indien mogelijk en gepast hebben

wij ook graag afstemming met hen

Kennis AVG WPG AWR en Rijksrichtlijnen als het gaat om verwerving verstrekking en

delen van informatie tussen overheidspartijen

Onze methodologie

Het KPMG priyacy team onder Ieiding van

10 2 e

sector KPMG heeft voor het uitvoeren van GEB s DPIA een eigen methodologie ontwikkeld maar

werkt ook frequent met het Rijksmodel voor GEB s Het uitvoeren van een GEB op een

informatiesystem of een verwerking van gegevens is niet alleen een juridische aangelegenheid maar

bevat ook een ethische component en een sterk technisch en data gedreven component Om die

redenen voert KPMG GEB s uit met experts die zowel de technische juridische als ethische aspecten
kunnen doorgronden en daarbij een sterke dosis kennis hebben over risicobeheersing en

maatregelen

Onze experts

Voor de opdracht stellen wij een team van experts aan u voor waarbinnen de relevante kennis is

geborgd Het KPMG privacy team bestaat in de breedte uit circa twintig professionals die vanuit

verschillende invalshoeken kijken naar het privacydomein Zo hebben wij verscheidene privacy

juristen die niet alleen adviseren over de AVG maar ook over de WPG Wjsg en Telecommunicatie

wet Bovendien hebben meerdere privacy professionals een IT auditachtergrond met RE opleiding
omdat het niet alleen een juridisch vraagstuk betreft maar ook een sterk technisch en data gedreven
component heeft Wij stellen daarom ook in paragraaf G 1 2 een multidisciplinair team voor dat

zowel vanuit juridisch als technisch perspectief de juiste analyses en gevoigtrekkingen kan maken

met betrekking tot het gebruik van FSV

10 2 e Ideel uitmaken van het dienstenportfolio van KPMG

io 2 e heeft sinds de invoering van de AVG

GEB s DPIA s uitgevoerd en gevalideerd voor klanten in zowel de publieke als private
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Een multidisciplinair team met brede ervaring op de genoemde onderwerpen

Het team zal opereren onder leiding van

Advisory praktijk van KPMG en heeft circa 30 jaar ervaring met IT governance privacy informatie

beveiliging en ontwikkel beheerprocessen io 2 e

10 2 e is Partner in de IT Assurance

10 2 e

10 2 e

Operationeel zullen deelvragen omtrent privacy en gegevensbescherming warden ingevuld door twee

ervaren senior^ managers uit zowei de forensische iQ 2 e als de privacy advies

praktijk | \o 2 e | io 2 e [heeft uitvoerige kennis van en ervaring met de toepassing van

de AVG binnen de overheid en heeft tevens een IT auditachtergrond Om aan de specifieke deel-

vragen te kunnen voidoen zullen wij onze ervaren consultant op het qebied van de WPG Wjsq en

10 2 etoevoeqen aan het teamArchiefwet 10 2 e

en is net als| i0 2 e |zeer
ervaren op het gebied van de AVG Met deze expertise is de juiste kennis en ervaring aanwezig om

aiie deeivragen met betrekking tot deze wet en regelgeving te beantwoorden in werkstroom 1

Daarnaast zijn
en inrichting van processen omtrent het weer in gebruik nemen van FSV en gelijksoortige systemen

10 2 e

10 2 e bij uitstek geschikt om verder te adviseren over waarborgen

Naast privacy expertise zal ook kennis over informatiebeveiliging niet ontbreken derhalve zal een

ervaren privacy en informatiebeveiligingsauditor bij grote gegevensverwerkende processen service

providers en overheid betrokken zijn

huidige werkwijze in lijn is met de BIO en aanverwante good practices met betrekking tot informatie

10 2 e

| Hij zal goed in kaart brengen in hoeverre de10 2 e

een belangrijke rol spelen
in het adviseren over de waarborgen en inrichting van processen omtrent het gebruik van FSV en

gelijksoortige systemen

beveiliging Tevens zal hij samen met

Wij realiseren dat wij vooral kijken naar een privacy en beveiligingscontext voor wat betreft de

werkwijze en processen omtrent FSV en soortgelijke systemen Waar nodig zullen wij de raakviakken

met de on mogelijkheden vanuit de AWR betrekken Wij hechten er daarom veel waarde aan dat

door de verschillende werkstromen been een expert is betrokken met betrekking tot de AWR Vanuit

KPMG Meijburg hebben wij korte lijntjes met onze fiscale specialisten en kan waar nodig kennis over

de AWR worden ingebracht in het onderzoeksteam

G 1 3 Aanpak die gebruikt wordt om de informatte op te halen uit een

effectieve uitvraag van documenten en interviews

Zntroductie

In deze paragraaf wordt onze onderzoeksaanpak uitgelicht aan de hand van de vier fasen die wij
onderscheiden In lijn met de offerteaanvraag maakt de informatieverzameling door middel van

documentanalyse en door middel van interviews een belangrijk onderdeel uit van onze aanpak Wij
werken tijdens ons onderzoek binnen de teamstructuur die eerder onder G 1 1 is beschreven
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