
buiten verzoek

A 3 ACTUALITEITEN Zie bijgevoegd de tijdsindeling per agendapunt

buiten verzoek

• FSV De timing van de Kamerbrief FSV is besproken en ook de manier waarop de

Kamer gemformeerd wordt over hoe de Belastingdienst met de systemen om
oaat

buiten verzoek
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©Actie en besluitenlijst FSV Stuurgroep 25 juni 1 3

Sta^y
■

26 01 Actiepunten en besluitenlijst FSV stuurgroep dd 18 juni 2020 wordt vastgesteld
26 08 Aankomende stuurgroepen

30 juni poiitiek bestuuriijke waging van de conciusies

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

26T02“ KPMG Onderzoek

Projectbureau

Stuurgroep

Door KPMG

meegenomen in nieuwe

versie totaalrapportage

Bespreking voIgt bij

agendapunt 5

KPMG geeft een toeiichting op het conceptrapport

Concept conciusies t a v FSV
• Aanvuliend werk is in de komende dagen is nodig om een voiledig kioppend beeld te hebben wat

de effecten van registratie in FSV is geweest op de beoordelingen bij Toeslagen
• Het verschil tussen systematische behandeiing versus de mogelijkheid van een individuele

behandeiing waarin FSV gebruikt is wordt door KPMG nader toegeiicht
• Toesiagen In het rapport meenemen dat 1 een opnanne in FSV niet automatisch betekent dat er

OG S is opgeiegd 2 FSV is een van de systemen is die geraadpleegd konden worden
• Er wordt nadere actie gezet op het vermeiden van tweede nationaliteit in de vrije tekstveiden In KPMG IV D

Projectbureau

Projectbureau

KPMG

de stuurgroep van 30 juni komt dit terug KPMG geeft nadere duiding van de vrije tekstveiden
• Op 26 juni vindt er een overleg plaats met betrokken directeuren over de poiitiek bestuuriijke

weging van de conciusies En op 29 juni met oa de pSG

Extern

onderzoek

KPMG

Concept conciusies t a v FSV achtigen
• In het rapport moeten we goed definieren welk selectiekader door KPMG is gebruikt om tot een

iijst van FSV achtige te komen en moeten we aangeven of we aannemen dat deze iijst compieet is
• Aandacht geven aan de woordkeuze deze moet aansiuiten bij eerder gebruikte terminoiogie en

woordvoeringsiijn en gebruik precisie formuleringen

KPMG

Waarborgen
• De terugkoppeling op de aangegeven feitelijke onjuistheden wordt gedaan ais bij de huidige

conceptversie

Projectbureau
Op 30 juni vindt een extra stuurgroep piaats om de poiitiek bestuuriijke weging van de conciusies te

bespreken Op 2 juii wordt het derde conceptrapport van KPMG besproken

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignummer 5OnderlUnde tekst geeft hQQfdactiehouder weer
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©Actie en besluitenlijst FSV Stuurgroep 25 juni 2 3

Ondes StaKws

26 05 CAP coordineert de veegacties en heeft een projectgroep ingesteld met

deelnemers vanuit de andere directies Aanschhjving voor aanspreekpunten voIgt Volgende
week voIgt een eerste bericht op Belastingdienst intranet

Opstarten veegacties voor medewerkers Pva veegactie opstellen en agenderen voor stuurgroep
25 juni 2020 In dit plan van aanpak ook aandacht besteden aan hoe we omgaan met LOA s en

met eventuele alternatieven die zijn ontstaan nu FSV dicht is en de tijdelijke voorziening nog

niet is afgerond

CAP Aanspraekpiinten p

directies uitgevraagd

10 2 e

Projectbureau Afgerond CAP neemt

verantwoordelijkheid
voor veegactie

25 07

Veegactie

24 07 Interne maatregelen actie controleren en evt verwijderen excell bestanden Plan van aanpak

agenderen voor de stuurgroep van 18 juni 20

Uitgangspunt voor het gebruik van systemen is dat deze AVG proof moet zijn met uiteindelijk
oordeel aan de FG Wanneer het oordeei is dat we niet AVG proof zijn dan brengt de directeur

dat in de stuurgroep van donderdag 2 juli 2020

26 03 2ie agendapunt 8

mondelinge update
beheersmaatregelen

Directeuren

verantwoordelijk voor

de verwerkings
processen

Projectbureau
Huidige
werkwijze

I erugkerend26 04 Om te voorkomen dat er nieuwe lijsten buiten de systemen ontstaan wordt de monitoring
meegenomen in de reguiiere P8tC cyclus
Aan de openstaande acties worden toegevoegd

De te nemen no regret beheersmaatregelen
De huidige werkwijze voor het opvoigen van fraudesignalen

26 07 Projectbureau Toegevoegd

Schrijversteam26 09 TK brief Punten worden

meegenomen in het

schrijven van de

Kamerbrief

In de brief aan de TK moet helder zijn hoe het inzagerecht werkt irt toeslagen zowel het

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

KPMG onderzpek
De bouwstenen voor de Kamerbrief kunnen worden verzonden naar stuuraroepFSV@mtnfin ni Verantwoordeiijk
Drinoend verzoek om tiidio aan te aeven als de deadline van aanleverina niet oehaald wordt

24 10TK brief

directeuren

22 03 In week 23 start de interdepartementale afstemming van de Kamerbrief Projectbureau

Vanaf de stuurgroep van 5 juni voIgt elke week een update of alles haalbaar is en wat wel niet

goed loopt

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignummer 6
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©Actie en besluitenlijst FSV Stuurgroep 25 juni 3 3

Ondes SttEitws

Tijdelijke beveiligde omgeving
De stuurgroep gaat akkoord met

Akkoord26 06 GO

MKB1 de inrichting van het proces op hoofdlijnen en 2 de tijdelijke beveiligde omgeving voor

risicosignaien en informatieverzoeken inclusief de randvoorwaarden en erkenning van de

bijbehorende risico s

Werkwijze zonder FSV

De door MKB en TSL voorgestelde werkwijzen worden getoetst bij de FG waarbij het

uitgangspunt AVG conform werken is Daarnaast wordt bezien of de tijdelijke voorziening
versneid kan worden via een innovatietraject bij DF A

Projectbureau

Tijdelijke
beveiligde
omgeving

In stuurgroep van 2 juli ter besluitvorming de lijst van stil te leggen
applicaties verwerkingen
In de stuurgroep van 2 juii komt terug hoe in de tussentijd omgegaan kan worden met

fraudesignalen die binnen komen bij de verschillende directies

In de stuurgroep van 25 juni 2020 wordt een scenario voor de tijdeiijke opiossing FSV

geagendeerd Dit scenario wordt voorafgaand aan de Stuurgroep besproken in de Keten GKT en

met betrokken primaire procesdirecties

In proces zie

agendapunt 8

In proces zie

agendapunt 7

AfgerondGO MKB25 09

De stuurgroep gaat akkoord met een nieuw te ontwikkelen voorziening als tijdelijke beveiiigde

omgeving nu FSV dicht is
GO24 05

In gesprekronde met GO impactanalyse bespreken voor structurele opiossing ind agendering

portfolioboard 18 juni
In de stuurgroep van 18 juni 20 terugkoppeling geven

De wob stukken worden met een hernieuwde blik bekeken op FSV achtige systemen
Proj Directeur BCG

UHB ism met eigenaar
en opdrachtgever

Een besluitvormende notitie tbv het DTBD wordt voorbereid voor een alternatief voor het gebruik UHB ism betrokken

van de term fraude signalen yoor dienstverlening en toezicht

FSV achtige 20 09

20 08

19 06

Loopt mee in plan van

primalr proces directies aanpak fraude aanpak

Visie fraude

aanpak

1 De nummering is als voIgt weeknummer volgnummer 7
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©Ter informatie | Geboekte voortgang 25 30 juni
Onderwerp Beschrijving Agendapunt
Extern one Zie agendapunt 5KPMG heeft het derde conceptrapport opgeleverd waarin de bevindingen t a v mogelijke registratie van nationaliteit zijn

opgenomen en daarnaast aanpassingen zijn aangebracht n a v vorige Stuurgroep en het feitelijk commentaar dat is

ontvangen door de verschillende directies

De eigenaren van de gegevensverwerkingsprocessen en applicaties die in beeld zijn in het KPMG hebben de afgelopen
week beoordeeld in welke mate deze verwerkingsprocessen en applicaties voldoen aan de AVG en indien dat niet het

geval is welke maatregelen wenselijk zijn
De eigenaren IV D FG KPMG en Projeetbureau hebben woensdag 1 juli voor de tweede maal gesproken over deze te

nemen beheersmaatregelen Voor alle geidentificeerde risicoselectieprocessen zijn passende beheersmaatregelen
overeen gekomen
De aanbevelingen voor de te nemen beheersmaatregelen worden mondeling toegelicht in de Stuurgroep van 2 juli

MKB P T hebben vrijdag 26 juni hun proces voorstellen voor aanpassing van de huidige werkwijze bij de FG voorgelegd Zie agendapunt 7

voor beoordeling
Op werkvioerniveau is op dinsdag 30 juni met MKB P T een afspraak geweest om onderling een lijn af te stemmen voor

de huidige werkwijze
Het voorstel is om risicosignalen niet op te volgen totdat er een noodoplossing is Het voorstel ligt ter besluitvorming bij
de Stuurgroep Dit voorstel wordt door MKB nog afgestemd met de DG belastingdienst op woensdag 1 juli
Het voorstel voor informatieverzoeken Is nog in ontwikkeiing

Risicoselectie-

processen no regret

beheersmaatregelen

Zie agendapunt 6

Huidige werkwijze nu

FSV dicht is

Tweede Kamer brief Zie agendapunt 8Op vrijdag 26 juni maandag 29 juni en dinsdag 30 juni hebben overleggen plaatsgevonden met de directeuren van de

primaire procesdirecties en de directeur UHB en IV D de pSG BOA en de PA s over politiek bestuurlijke weging van de

conclusies t a v FSV en andere risicoselectieprocessen
Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken heeft het schrijversteam een eerste versie van de brief geschreven
Deze brief wordt woensdag 1 juli volgens planning intern Belastingdienst en Kerndepartement uitgezet voor reactie en

daarnaast gedeeld met de Stuurgroep voor bespreking

Keten GKT en MKB hebben een plan van aanpak gemaakt voor het ontwikkelen van de tijdelijke voorziening Dit plan van

aanpak ligt ter besluitvorming bij de stuurgroep

Tijdelijke bevetiigde
omgeving

Zie agendapunt 9

Veegacties Zie agendapunt 10CAP heeft de codrdinerende rol op zich genomen voor de veegacties Dinsdag heeft werksessie plaatsgevonden om plan
van aanpak verder te detailleren Afspraak staat gepland voor woensdag om kenmerken van te schone bestanden vast te

stellen

Een mondelinge update voIgt in deze stuurgroep

9
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Indiener Projectbureau
Afgestemd met KPMG

Bflastlngdienst
m

©Procesvoorstel | Drie onderwerpen ter bespreking

© Bevindingen t a v registratie van nationaliteit in vrije tekstvelden

KPMG heeft na de Stuurgroep van 25 juni aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijke registratie van

nationaliteit in de vrije tekstvelden van FSV Deze bevindingen zijn opgenomen in de concept rapportage en

de hoofdconclusie op de samenvatting op slide 12

10 min

1 1 Korte toelichting KPMG Bevindingen van aanvullend onderzoek afgelopen t a v de mogelijke registratie
van nationaliteit in de vrije tekstvelden van FSV

1 2 Vraag aan Stuurgroep Zijn er vragen aan KPMG in reactie op de bevindingen

© Aanpassingen in concept rapportage n a v bespreking in Stuurgroep d d 25 juni en

reacties van de verschillende directies

KPMG heeft n a v de bespreking in de Stuurgroep d d 25 juni en de reacties van de verschillende directies

aanpassingen doorgevoerd in de derde conceptrapportage {Een overzicht van de gemaakte aanpassingen en

welk commentaar van de directies niet is verwerkt is opgenomen op slide 13 en 14

10 min

2 1 Vraag aan Stuurgroep In de Stuurgroep van 25 juni is geconcludeerd dat aanvullend werk nodig is om

de gevolgen van registratie in FSV voor toeslaggerechtigden in beeld te brengen Geven de bevindingen in het

KPMG rapport nu een voldoende diepgaand beeld

2 2 Vraag aan Stuurgroep Zijn er vragen aan KPMG in reactie op de aanpassingen die zijn gemaakt

© Openstaande punten voor vaststelling van concept rapportage KPMG 5 min

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

vaststelling van het rapport in de weg staan

11
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©Ter informatie | Samenvatting 3® conceptrapport
Overige risicoselectieprocessen Waarborgen en toekomstig gebruikFSV

Onderzoek de precieze werking en gebruik van FSV

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

voor burgers en bedrijven is hiervan een onderdeel

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

Onderzoek onder welke condities FSV en eventueel

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

bredere fraudebestrijding bij de Belastingdienst en hoe

eventuele alternatieven eruit kunnen zien

De in FSV aereaistreerde risicosianalen ziin aeraad

pleead bii de behandelina en toezicht van subiecten

fMKB P T l Bil ODVoloinG van FSV risicosiQnalen vond

eerst een rechtmatloheidstoets plaats alvorens er

opzet arove schuld kon worden aeindiceerd Hiervan is

in de praktilk afoeweken I T I

Huidige vastlegging van processen systeem en

gegevenslandschap is onvoidoende heider om een

eenduidige lijst met risicoselectieprocessen samen te

stellen

Aan de hand van ons seiectiekader is een beperkt aantai

risicoselectieprocessen geidentificeerd die geclassificeerd
zijn als FSV achtig risicoselectieproces Wij hebben

geen toepassingen gevonden die vergelijkbaar zijn met

FSV noch processen die in het geheel een sterke

gelijkenis vertonen Selectiebias kan ontstaan door

onvQllediae karakter van kwaliteitsmetinaen en

structurele toetsino op selectiebias als onderdeel van de

oeriodieke heriikino van risicomodellen fvnl Tl

Tevens ontbreekt bij Toeslagen structureel proces voor

kwaliteitsmeting achteraf en zijn soms bij groepen

tegelijk waarschuwingen in klantbeeld of FSV

opgenomen

Niet overal wettelijke grondslag voor rechtmatige

verwerking in lijn met bevindingen inzake FSV

Gebruik vrije tekstvelden voor subjectieve risico

signalen te riskant

DF A heeft verdere borging van risicomodellen en

schoning van kopieen downloads e d in gang gezet

Vereiste inhaaislag t a v diverse ontbrekende GEB s en

hieruit voortvioeiende beheersingsmaatregelen te laat in

gang gezet voor volledige naleving van AVG en

Archiefwet

Aanwezige waarborgen

Sterke afhankelijkheid van professionele oordeels

vorming weinig structurele waarborgen

Waarborgen AVG BIO naleving en verwerkinasreaister

ziin ontoereikend

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

exportrechten zijn mogelijk onrechtmatig gebruikt

Nog te nemen korte termiinacties

Systematische analyse op subjectieve risicosignalen en

selectie o a met tooling in aanvulling op reeds

onderhanden veegactie

Aliereerst AVG en BlO proof maken van applicaties

Condities toekomstig gebruik

Uitwerking fraudeaanpak in governance uniforme

toetsbare processen en Privacy Security by Design

Analyseren risicomodellen en overige selectiesystemen
processen ter validatie van geschiktheid voor

middel werkstroom en voor identificatie en verwijdering
van eventueel aanwezige selectiebias

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

beheersmaatregelen o a autorisaties gegevens
controles logging archivering schoning e d

Toevoegen procesmonitoring in risicoselectieprocessen

Indien in FSV een fraude irsdicator was aanaeoeven

konden betrokken burgers directe financiele

conseouenties ervaren vanwege het niet toeoekend

kriiaen van een teruabetalinasreoelinQ fTI

Bii 6 van de 12 732 sianalen ziin in FSV in de oeriode

2019 2020 oeoevens over de nationaliteit in het vriie

tekstveld o|
wettelijke orondslaa identificeren Daarnaast is bii 55

sionaien Cverdenkina vani strafbare feiten aanoetroffen

De Belastingdienst heeft de wettelijke Qrondslao hiervoor

onvoidoende onderbouwd

Sianalen in FSV resulteerden niet automatisch in een

selectie van individuen of aroeoen voor verscherot

toezicht fMKB P T l

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

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

gehandeld dit geldt evenzo voor het voldoen aan de

Archiefwet en BIO BIR

FSV gebruik verschilde per directie derhalve kon niet

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

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

12Qnderlijnde tekst geeft aanpassingen t o v het 2e concept weer
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^Ter informatie | Verwerkingen punten Stuurgroep van 25 juni

Hoe verwerkt

Wijzigingen zijn doorgevoerd in hoofdstuk 3 en in het gedeelte van de

rapportage ten aanzien van werking en gebruik FSV bij Toeslagen dat is

verplaatst naar de bijiagen

Uit actie en besluitenlijst

Aanvullend werk is in de komende dagen is nodig om een

volledig kloppend beeld te hebben wat de effecten van

registratie in FSV is geweest op de beoordelingen bij
Toeslagen

FSV

Het verschil tussen systematische behandeling versus de

mogelijkheid van een individueie behandeling waarin FSV

gebruikt is wordt door KPMG nader toegelicht

Nuance is aangebracht in de samenvatting en hoofdstuk 3

Toeslagen In het rapport meenemen dat 1 een opname in

FSV niet automatisch betekent dat er OGS is opgelegd 2

FSV is een van de systemen is die geraadpleegd konden

worden

Nadere toelichting is aangebracht in de samenvatting en hoofdstuk 3

Er wordt nadere actie gezet op het vermelden van tweede Aanvullende query s zijn uitgevoerd resultaten hiervan zijn toegevoegd
nationaliteit in de vrije tekstvelden In de stuurgroep van 30 aan voorgaande slide de samenvatting hoofdstuk 3 en Bijiage C2 3

juni komt dit terug KPMG geeft nadere duiding van de vrije
tekstvelden

Op 26 juni vindt er een overleg plaats met betrokken

directeuren over de politiek bestuurlijke weging van de

conclusies En op 29 juni met oa de pSG

FSV achtige In het rapport moeten we goed definieren welk

selectiekader door KPMG is gebruikt om tot een lijst van
FSV achtige te komen en moeten we aangeven of we

aannemen dat deze lijst compleet is

Aandacht geven aan de woordkeuze deze moet aansluiten Consistentie verder doorgevoerd en nuances aangebracht
bij eerder gebruikte terminologie en woordvoeringslijn en

gebruik precisie formuleringen

Waarborgen De terugkoppeling op de aangegeven feiteiijke onjuistheden Wijzigingen zijn doorgevoerd
wordt gedaan ais bij de huidige conceptversie

N v t voor rapportage KPMG

Toelichting is aangebracht in de samenvatting en hoofdstuk 4

4
13
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^Ter informatie | Er zijn drie reacties ontvangen die niet zijn verwerkt

Pagina Hoofstuk Feitelijke onjuistheid of verduidelijksvraag
paragraaf

Directie Reden nog niet verwerken

22 Interne

risicosignalen
Toeslagen toevoegen T Op zich gaat het niet om een limitatieve

opsomming maar vanwege belang Toeslagen

alsnog verwerkt

Vanuit de directie Toeslagen is in detail

meegelezen Overige opmerkingen lijken niet aan

KPMG gericht te zijn

36 3 3 4 De werkwijze van het Toeslagen fraudeteam is op een

behootiijk detailniveau uitgewerkt zander te weten of het

klopt daar kijken de andere college s naar als het goed is

Wenst de Belastingdienst dat de aanpak op dit niveau

beschreven wordt en mogelijk zichtbaar wordt voor het

publiek in een dergelijk rapport Dit onderdeel wijkt
daarmee ook af qua detailniveau met andere delen in het

rapport Daarbij advies met check wat er eerder over

vermeld is aan de Kamer

De vraag daarbij is of dit niet te ver gaat in het kader van

de opdracht hoe informatiestromen lopen
Hieruit vioeit voort dat een BSN niet op de toezichtlijst

geplaatst diende te warden in het geval het BSN niet in

FSVstand opgenomen
— deze zin zegt dat FSV een

voorwaarde is dat een BSN op de toezichtlijst geplaatst
werd dat is niet zo Hierdoor kan onterecht teveel gewicht
aan FSV registratie worden gegeven Het zijn twee losse

systemen met een ander doel Wederom onterechte

causaliteit

De opmerking van particulieren over de recidive

waarschuwingen die in het verleden massaal in FSV

warden gezet vanuit systeemfraude onderzoek P wijst
erop dat deze functioneel gezien nooit als recidive signaal
warden gebruikt loopt via deblokkeringsproces en wil die

term verwijderd zien

IV D

Werkinstructie FSV versie 2 2

Een BSN wordt dus nooit op de Toezichtlijst gezet
wanneer het BSN niet in FSV staat p 8

37 3 3 4 T

Aangezien de in rapportage opgenomen passage

overeenkomst met de in de werkinstructie

opgenomen toelichting dient de passage naar onze

mening niet aangepast te worden

beels verwerkt ondanks dat P het zelf niet als

recidive signaal gebruikte gaf P hiermee wel een

vrijblijvend interpreteerbaar recidive signaal af aan

andere directies met FSV toegang We vermelden

nu dus wel dat functionele pad maar beschouwen

het nog steeds als een recidive signaal

4 2 2 154 P
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738199 00199



Indiener Projectbureau
Afgestemd met KPMG

Belastlngdtenst
m

^Ter informatie | Update van matching doelen fase 1 met externe

rapportage KPMG biedt rapportage nu op alle aspecten gewenste inzicht

Vastgestelde doelen voor fase 1^ In welke nnate geeft het onderzoek inzicht in deze aspecten

Onderzoek FSV

Inzicht geven in hoe FSV is gebruikt De manieren waarop FSV werd gebruikt in de processen van MKB P Toeslagen en CAP is beschreven

Bevindingen t a v registratie van nationaliteit is beschreven eventueel gebruik voor selectie niet vast te stelien

Mogelijke effecten op burgers en bedrijven zijn beschreven Analyse geeft oordeel over de mate waarin

burgers bedrijven die geregistreerd zijn in FSV svstematisch automatisch ziin onderworpen aan verscherpt
toezicht of controles waardoor ongewenste effecten hebben kunnen optreden De analyse geeft geen expliciet
oordeel over in welke mate registratie in FSV structureel of op individueel niveau heeft geleid tot een bepaalde
behandeling of beslissingen waardoor mogelijk ongewenste effecten hebben kunnen optreden

Voigt niet direct uit extern rapport inzagerecht tijdelijke beveiligde omgeving Validatie bevindingen voldoen

van FSV aan AVG BIO en Archiefwet en condities voor toekomstig gebruik zijn beschreven in het rapport

Inzicht geven in wat impact op burgers en

bedrijven heeft kunnen zijn
^

Inzicht geven in welke beheersmaatregelen we

treffen rondom FSV

Onderzoek overige risicoselectieprocessen

Inzicht geven of er andere

risicoselectieprocessen bestaan en hoe deze zijn
gebruikt

Het bestaan van vergelijkbare risicoselectieprocessen en bijbehorende applicaties is vastgesteld en van een

selectie daarvan is het gebruik op hoofdlijnen beschreven

Het onderzoek kan geen expliciet antwoord geven op de vraag of met de geidentificeerde vergelijkbare
toezichtprocessen ook daadwerkelijk een volledig beeld geeft We veronderstellen niet op voorhand dat deze

selectie compleet is

De GEBs van 8 risicoselectieprocessen en bijbehorende applicaties is beoordeeld Op basis hiervan is door KPMG

geconstateerd dat de GEBs niet altijd compleet zijn en dat er net als bij FSV niet altijd wordt voldaan aan de

AVG

Voigt niet direct uit extern rapport Beoordelingen van de GEBs bieden wel aanleiding voor het overwegen van het

treffen van beheersmaatregelen

Inzicht geven of deze risicoselectieprocessen
vergelijkbare problemen kennen als FSV

Inzicht geven in welke beheersmaatregelen we

per direct treffen

Vervolgacties

Inzicht geven in welke vervoigstappen gezet
moeten worden

• Voigt niet direct uit extern rapport Vastgestelde problemen met FSV en condities voor toekomstig gebruik zijn
beschreven in het rapport en bieden handvatten voor het ontwikkelen van vervolgacties

1 Vastgesteld in stuurgroep FSV van 28 mei 2 Onder impact op burger en bedrijven verstaan we dat onzorgvuldig verkregen of behandelde gegevens in FSV of FSV achtigen een

doorslaggevende rol hebben gehad in de keuze voor een intensievere toezicht behandeling en of tot eejmeorde burger bedrijf mogelijk nadelige behandeling heeft geleid bij de

beoordeling van de belastingaanslag of het recht op toeslag 15
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Indiener Projectbureau
Afgestemd met KPMG

Belastlngdtenst
m

^Ter informatie | Overzicht vragen in offerteaanvraag

Deelopdracht 1 Werking en gebruik FSV en vergelijkbare applicaties

1 Hoe worden de signalen die de Belastingdienst ontvangt na eerste beoordeling opgenomen in FSV

Beschrijf daarbij welke criteria worden gehanteerd voor het registreren van deze signalen

2 Beschrijf welk effect de registratie in FSV heeft op de behandeling van burgers en bedrijven

3 Voldoet FSV aan de eisen die voorvloeien uit de AVG de eisen op het gebied van informatiebeveiliging
Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de eisen uit de Archiefwet

4 Zijn er andere systemen in gebruik bij de Belastingdienst met een vergelijkbare functionaiiteit ten

aanzien van externe signalen als FSV

5 Voldoen deze applicaties aan de eisen die voorvloeien uit de AVG de eisen op het gebied van

informatiebeveiliging Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de eisen uit de Archiefwet

6 Op welke wijze en onder welke condities worden de externe signalen opgenomen in FSV en de andere

applicaties ter beschikking gesteld voor de behandeling van burgers en bedrijven binnen de

Belastingdienst

7 Onder welke condities kunnen systemen zoals FSV door de Belastingdienst worden gebruikt voor het

vastleggen en intern delen van signalen

8 Valideer de DPIA GEB waarin FSV of vergelijkbaar system gebruikt wordt en waar nodig zorg dat de

DPIA GEB beschreven is conform de eisen van de AVG en ter beoordeling van de FG voorgelegd kan

worden

Deelopdracht 2 De verkenning inrichting informatiestromen

Verkenning inrichting informatiestromen

Deelopdracht 3 Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude

Onderzoek doen naar de waarborgen bij de behandeling van signalen van mogelijke fraude door de

Belastingdienst en de vraag welke verbeteringen hierbij nodig zijn

Rapportage beschrijft hoe FSV is

gebruikt per directie 3 1 3 6

Rapportage beschrijft effecten 3 7

Rapportage beschrijft vaIidatie AVG

BIO en Archiefwet 3 8

Opgenomen in rapportage 4 1 en

4 2

Beoordeling heeft plaatsgevonden van

de beschikbare GEB s 4 3 ^

Opgenomen in rapportage 3 1 3 6

Opgenomen in rapportage 5 4

Voigt op vrijdag 3 juli

Opgenomen in rapportage 2

Opgenomen in rapportage 5 1 5 4

16
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6 Te nemen beheers

maatregelen risicoselectie

processen
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Bflastlngdienst
m

©Mondelinge toelichting | Voorstel te nemen no

regret beheersmaatregelen
Verwerking
applicatie Eigenaar

Aanbevolen te nemen

beheersmaatregelenParagraaf Door KPMG beoordeelde GEB

DF A heeft besloten de

applicatie stil te leggen© 4 3 1 1

© 4 3 1 2

OB Carrouselfraude Applicatie MKB

Op woensdag 1 juli vindt een

afspraak piaats met de

eigenaren IV D de FG

KPMG en het Projectbureau
om de voorgestelde

beheersmaatregelen vast te

stellen

AanpakTeam Veelplegers Verwerking MKB

Interne en externe signalen t b v het

toezichtproces MKB© 4 3 1 3
10 2 e

Verwerking MKB

© 4 3 1 4

© 4 3 1 5

Innovatie OB Positief op het omzetdeel Verwerking MKB

Eigenaren hebben hiervoor

de implicaties van mogelijk
te treffen

beheersmaatregelen in kaart

gebracht in samenspraak
met FJZ en C F

Afgifte OB identificatienummer Verwerking MKB

Datafundamenten Fraude Risico Indicatoren

FRI© 4 3 1 6 Applicatie DF A Hans Timmermans

© 4 3 1 7 De eigenenaren zullen in

de stuurgroep de

aanbevelingen mondeiing
toelichten

Risicoclassificatie Toeslagen Verwerking Toeslagen
10 2 e

o Verwerken van fraudesignalen Verwerking Toeslagen

© Overige risicoselectieprocessen en bijbehorende applicaties waarvan de GEBs niet zijn beoordeeld door KPMG
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7 Huidige werkwijze
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Indieners MKB Particulieren en ToeslagenBflastlngdienst
m

r ^

Ter besluitvorming | Voorstel uniforme werkwijze7

Aanleiding • In maart is FSV stopgezet maar het inhchten van een tijdelijke voorziening gaat nog enkele maanden duren In de tussentijd blijven
risicosignalen en informatieverzoeken binnenkomen De uitvoerende organisatieonderdelen gaan hier op verschillende manieren mee

om

• De uitvoering ervaart momenteel het dilemma noodzaak om aan de AVG te voldoen maar ook noodzaak om urgente signalen en

informatieverzoeken op te voigen Ten aanzien van informatieverzoeken geidt een wetteiijke taak
• De stuurgroep heeft gevraagd te komen tot een uniforme tijdelijke werkwijze die dienst kan doen als noodoplossing totdat de

tijdelijke beveiiigde omgeving wordt geimplementeerd
• De noodoplossingen moeten aan de AVG voldoen en moeten goedkeuring verkrijgen van de FG

Verkende scenario s Afgevaardigden van de primaire procesdirecties hebben de volgende drie scenario s verkend

1} Niet opvolgen tot de tijdelijke beveiiigde omgeving geimplementeerd is

In dit scenario wordt aan de AVG voldaan maar iigt het opvoigen van signalen en of informatieverzoeken langere tijd stii ~3

maanden Dit heeft verschiiiende negatieve gevolgen zie detaillering op volgende slide

2 Niet opvolgen tot noodproces is goedgekeurd
In dit scenario wordt aan de AVG voldaan en Iigt het opvolgen van signalen voor korte tijd stil max 1 maand

De negatieve gevoigen van stopzetten opvoiging zijn beperkt De precieze tijdiijn voor het effectueren van de noodprocessen is

afhankelijk van de kwaliteit van de voorstellen en goedkeuring van de FG

3 Kortstondig doorgaan met opvolgen tot noodproces is goedgekeurd MKB P en T hebben aangegeven dit scenario niet

wenseiijk te vinden

In dit scenario wordt mogeiijk korte tijd niet aan de AVG voidaan maar komt het opvoigen van signalen en of informatieverzoeken

niet stil te liggen en blijven negatieve gevolgen van stopzetten dus uit Dit scenario is alleen te overwegen als de tijdiijn voor het

inrichten van het noodproces zeer kort is

• Het niet opvolgen van signalen kent negatieve gevolgen voor de toezichthoudende en handhavende rol van de Belastingdienst maar

de verwachting is dat dit gedurende korte tijd wei acceptabei is

• Het niet opvolgen van informatieverzoeken kan potentieei voor grote problemen zorgen omdat dan niet voldaan wordt aan de

wetteiijke taak en het convenant gegevensuitwisseling hiervoor is nadere afstemming noodzakelijk
• Voorstel voor signalen is om opvoiging voor zover dat gebeurt per direct stop te zetten en om negatieve gevolgen te

beperken door snel een noodoplossing te implementeren en dus scenario 2 Gaat de Stuurgroep akkoord met dit

voorstel inclusief de kortstondige negatieve gevolgen van het niet opvolgen van signalen en informatieverzoeken
• Voor werkwijze rondom informatieverzoeken vindt verdere afstemming plaats Hierover voIgt een mondeling update in

de stuurgroep

Onderscheid signalen
vs informatie-

verzoeken

Vraag aan Stuurgroep

Meer detail scenario s Zie volgende pagina
20
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r ^

Meer detail | Voorstel uniforme werkwijze7

Scenario 1 Direct stopzetten van het opvolgen van signalen en of informatieverzoeken Deze worden pas weer opgevolgd als de

Niet opvolgen tot tijdelijke tijdelijke voorziening beschikbaar is over ~3 maanden De belangrijkste implicaties van dit scenario zijn als voIgt

beveiligde omgeving er is i Er wordt wel aan de AVG voldaan

ii De risico s en gevolgen van niet opvolgen zijn
• Er kan tijdelijk geen toezicht en handhaving plaatsvinden ook niet in urgente gevallen
• Er kan niet worden voldaan aan wettelijk taak en bestuurlijke afspraken rondom informatieverzoeken

• Wanneer publiek bekend wordt dat signalen niet worden opgevolgd kan een prikkel ontstaan om misbruik te

maken van publieke gelden Dit kan ondermijnende gevolgen hebben voor de compliance en draagkracht van

sociale zekerheid systemen
• Het vertraagd opvolgen van signalen kan leiden tot grotere terugvorderingen of tot een daling in

rechtmatigheid
iii Grote afhankelijkheid van ontwikkeling tijdelijke beveiligde omgeving

Scenario 2 Direct stopzetten van het opvolgen van signalen en of informatieverzoeken en tegelijkertijd met hoge urgentie een

noodoplossing goedgekeurd krijgen door FG die wel AVG proof is MKB P en T hebben hun procesvoorstel ter beoordeling

noodproces is goedgekeurd naar de FG gestuurd Na goedkeuring van de FG kunnen noodprocessen op zeer korte termijn worden geeffectueerd De

belangrijkste implicaties van dit scenario zijn als voIgt
i Er wordt wel aan de AVG voldaan

Niet opvolgen tot

ii De risico s van niet opvolgen blijven beperkt omdat het slechts een korte tijdspanne betreft
• Moot Niet opvolgen van informatieverzoeken kan ook in korte tijd al voor problemen kunnen zorgen omdat

hierbij niet aan de wettelijke taak voldaan kan worden hierover vindt nadere afstemming plaats
iii Communicatie over de noodoplossing en bijbehorende richtlijnen kan bij medewerkers tot verwarring leiden plus over

enkele maanden weer nieuwe communicatie over de tijdelijke beveiligde omgeving
iv Aanvullende implicaties voor specifieke primaire procesonderdelen Waaronder voor Toeslagen problemen rondom

dossieropbouw met gebruik van Q schijf

Scenario 3 Niet diepgaand verkend omdat werd aangenomen dat ook kortstondig doorgaan met opvolgen van urgente signalen en of

Doorgaan met opvolgen tot informatieverzoeken op een niet AVG proof manier ais onacceptabel zou worden beschouwd

noodproces is goedgekeurd

21
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Ter bespreking Eerste versie Kamerbrief FSV

Vragen aan de StuurgroepProces tot nu toe

Op 26 30 juni en 1 juli is een

kleiner verband primaire

procesdirecties UHB IV D pSG
BOA en PA s gesproken over de

politiek bestuurlijke weging van

de conclusies

1 Zijn er reacties van de Stuurgroep op de conclusies zoals deze zijn opgeschreven in de eerste

versie van de Kamerbrief

2 Zijn er specifieke reacties t a v de conclusies in de Kamerbrief

a over het gebruik van FSV en de effecten op burgers bedrijven
b over het bestaan van vergelijkbare processen en applicaties
c wat de bevindingen betekenen voor de te nemen Beiastingdienst brede vervoigstappen
m b t o a het voldoen aan de vereisten van de AVGDe uitkomsten van deze

gesprekken zijn geland in de

eerste versie van de Kamerbrief
Nog openstaande punten in de Kamerbrief

Deze eerste versie van de

Kamerbrief is bijgevoegd als

bijiage bij de stukken van de

Stuurgroep

1 Bevindingen eventuele registratie van nationaliteit in FSV wordt ingevoegd o b v derde

conceptrapportage KPMG

Onderzoek fase II Wat is de scope van het onderzoek Hoe geven we dit vorm ^ onderwerp
wordt besproken in Stuurgroep van 9 juli
Huidige werkwijze binnenkomende signalen incl of en zo ja we een kwalificatie meegeven aan

de huidige werkwijze wordt ingevoegd o b v uitkomsten bespreking in deze stuurgroep
Te nemen beheersmaatregeien t a v de 8 verwerkingsprocessen en appiicaties ^ wordt

ingevoegd o b v uitkomsten bespreking in deze stuurgroep
Bredere aanpak t a v voldoen aan AVG IV D levert nog een tekst aan

Waarborgen toekomstige voorzieningen GKT levert nog een tekst aan

Reiatie inzageverzoeken FSV en inzage in dossiers bij Toeslagen vraag staat uit bij IV D

UHB en Toeslagen

2

3

Dit betreft nadrukkelijk een

eerste versie die nog work in

progress is en waarvan de

structuur in een volgende versie

nog aangepast wordt

4

5

6

7

Tweede versie Kamerbrief voigt
einde dag vrijdag 3 juli

23
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Indienerl Keten GKT

MKB

Afgestemd met GO P T CAP

Zie bijiage 1 voor detail slides

Bflastlngdienst
m

©Ter informatie | Aanpak tijdelijk omgeving
Aanleiding Vanaf 27 februari is FSV uit de lucht Signalen komen echter nog steeds binnen behandeling en opslag van deze signalen is divers en verschilt

per dienstonderdeel De nieuwe voorziening moet nog ontwikkeld worden In de tussenliggende periode is behoefte aan een procedure hoe

om te gaan met deze signalen opdracht MKB gekoppeld aan een beveiligde opslag omgeving opdracht keten GKT voor deze signalen

Het doel is om een proces en tijdelijke beveiligde omgeving in te richten die het mogelijk maken om binnenkomende signalen en

informatleverzoeken vellig op te slaan en alleen opvolging te geven aan signalen die aanleiding geven tot direct onderzoek urgentie op een

manier die AVG compliant is en die dienst kan doen tot een structurele opiossing

Vraag aan Er is geen expliciete vraag aan de Stuurgroep anders dan kennis te nemen van deze aanpak
stuurgroep

Opiossing Het voorstel voor een tijdelijke voorziening omvat een opiossing voor informatleverzoeken en een opiossing voor nieuwe signalen
Hergebruik van Generieke Bezwaar en Verzoekvoorziening GBV voor het vastieggen van informatleverzoeken Dit is een tijdelijke
ondersteuning met een nader te bepalen einddatum

Nieuwbouw voor de nieuw binnenkomende signalen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen urgente signalen die direct opvolging
behoeven en niet urgente signalen die geregistreerd dienen te worden Dit betreft een eerste plateau in het uitwerken naar een duurzame

ondersteuning

Inrichting van een nieuw proces met een loket per directie die voldoet aan AVG en waarin de tijdelijke voorziening is ingebed

Opdracht
Doel

Vervolg

stappen

Proces

1 Inrichten van loketten voor GO CAP en Toeslagen MKB en P hebben reeds loketten

2 per primair uitvoeringsdirectie uitwerken van het beoordelingskader voor urgentie van risicosignalen
3 Uitwerken en vastieggen van het verwerkingsproces per directie

4 het toetsen van het voorgestelde proces op AVG compliantie
5 het uitwerken en implementeren van werkinstructies voor de loketten met inbegrip van de extra waarborgen
6 het inrichten van een voorziening voor Toeslagen bij ontbreken klantbehandelingssysteem

Voorziening
1 Realiseren opiossing Informatleverzoeken

2 Opstellen solution outline

3 Aanbod formuleren

4 Autorisatieprofielen
5 Realiseren opiossing inclusief logging
6 Implementeren opiossing l s m de business

25
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Ingevuld o b v inschatting actiehouders projectbureau
Stand 30 juni 2020

Zie bijiage 2 voor toelichting per deeltraject

Bflastlngdienst
m

r ^

Ter informatie | Overzicht voortgang deeltrajectenlla

Deeltrajecten ToelichtingStatus Vragen Pg

Visie fraudeaanpak
waarborgen

Onderzoek FSV

42

©
4

Rapportage moet nog aangevuid worden na laatste feitelijk commentaar

SG en met bevindingen na inzage FSV daarna is vaststelling pas mogelijk
Validatie GEB FSV is nog niet afgerond en voIgt vrijdag 3 juli
Eventueei nader onderzoek toeslagen nog uit te voeren

Rapportage dient mogelijk nog aangevuid te worden na laatste ronde

feitelijk commentaar SG daarna is vaststelling pas mogelijk
In SG van 2 juli worden voorgestelde te nemen no regret

beheersmaatregeien toegeiicht mogeiijk zijn vervoigacties nodig

Om aan de AVG te voldoen moet het proces aan voldoende waarborgen
voldoen MKB Keten GKT en IV D nemen dit mee in de ontwikkeling van

de tijdelijke omgeving Vanwege dit belang monitoren we de voortgang

43 44

Onderzoek Risico

selectieprocessen en

bijbehorende appiicaties

45

i

Tijdelijke beveiligde

omgeving

46

©Inzageverzoeken 47

©Interne maatregelen

Vervoigstappen

48 49
T

Voorstel vervoigstappen fase 2 afhankelijk van politiek bestuurlijke weging
conclusies t a v FSV en andere risico selectieprocessen en voIgt in de

Stuurgroep van 9 juli

Schrijven Kamerbrief is afhankeiijk van deeitrajecten waan an de KPMG

rapportage het belangrijkst is Zolang deeltrajecten nog lopend zijn kan de optioneel een extra SG op 6

juli opgenomen Er is op dit

moment geen aanieiding om

gebruikte maken van deze

optie Stemt SG hier mee in

Een of meer deeiproducten vragen om monitoring van de voortgang 1

^ De opievering van aile deeiproducten voigens pianning ^ Er is urgent actie nodig of er is een vraag aan de Stuurgroep 1

50

1

Kamerbrief In planning Kamerbrief is

Kamerbrief niet afgerond worden

2 Alle deeiproducten afgerond
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Recapitulerend | Huidige planning TK brieflib

Voorstel Datum Oorspronkelijke planning Nieuwe voorstel

Extern onderzoek tekstblokken gereed incl akkoord Stuurgroep

Di 2i UHB IV D schrijven brief

Wo 24 jun Einde dag eerste versie gedrculeerd naar BD en Kerndepartement

Do 25 juni Voor 12 00 uur reactie op eerste versie

Tweede versie voor weekendtassen naar Stassen Belastingdienst
Kerndepartement en opdrachtgevers o a SZW

Stuurgroep FSV Bespreking tweede rapportage KPMG

Intern BD overleg klein comite over politiek bestuurlijke wegingVr 26 juni

Ma 29 ju Mogelijkheid voor bespreking tweede versie in Stuurgroep inrichten Verzending voorstel politiek bestuurlijke weging naar Stuurgroep FSV

Di 30 juni Verwerken aanpassingen einde dag derde versie verspreiden Voorstel Extra stuurgroep voor vaststellen politiek bestuurlijke weging

Wo 1 juli Verwerken aanpassingen en einde dag finale versie naar Stassen Einde dag eerste versie naar BD en Kerndepartement

Do 2 juli Akkoord door Stassen BD Kerndepartement en Interdepartementaal Aanleveren commentaar daarnaast reguliere stuurgroep

Einde dag tweede versie naar Stassen Belastingdienst
Kerndepartement en opdrachtgevers o a SZW en Stuurgroep

Optioneel Bespreking tweede versie in extra stuurgroep

Vr 3 juli Verzending brief aan Tweede Kamer

Ma 6 juli

Di 7 juli Verwerken aanpassingen einde dag derde versie verspreiden

Wo 8 juli Verwerken aanpassingen en einde dag finale versie naar Stassen

Do 9 juli Akkoord door Stassen BD Kerndepartement en Interdepartementaal

Vr 10 juli Verzending brief aan Tweede Kamer
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Ingevuld o b v inschatting projectbureau
Stand 30 juni 2020
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Ter informatie | Openstaande actieslie

Deeltrajecten Deelonderwerp Type punt Datum Verantwoordelijke Toelichting

O Geupdatet en gevalideerde GEB FSV Prioriteit bij opieveren
totaalrapportage

Prioriteit bij opieveren
totaalrapportage

Pas mogelijk na verwerken

feitelijk commentaar directies

Passende beheersmaatregelen
zijn overeen gekomen

volgende SG voIgt update

MKB Afhankelijk van afstemming FG

Keten GKT ^
Aandachtspunt gedurende

^ MKB traject

CAP i Uitvraag gedaan

Informatie i 9 juli Maarten Jonker IV D

Onderzoek FSV en

andere risicoseiectie

processen

4

0 Mogelijk nader onderzoek toeslagen
Bespreking | 9 juli Maarten Jonker IV D

O Vaststellen totaalrapportage Extern

onderzoek

0 Update treffen van beheersmaatregelen
risico selectieprocessen

Informatie j 9 juli Maarten Jonker IV D

I

Beheersmaatregelen
Verantwoordelijke

^ directeuren
Bespreking | 9 juli

O Uniforme AVG proof lijn vaststellen

O Toets proces AVG proof

Huidige werkwijze Informatie 9 juli 10 2 6

Tijdelijke omgeving
10 2 6

Informatie
10 2 6

O Aanspreekpunten per directie

0 Uitwerken kenmerken bestanden

handleiding voor medewerkers

0 Voorstel vervoigstappen onderzoek fase 2

Informatie 9 juliVeegactie
10 2 6

Bespreking j 9 juli CAP Projectgroep opgestart

Afhankelijk van politiek

bestuurlijke weging

Om een goede doorstart te

borgen

I Inhoud van de brief wordt in

de komende week afgestemd

Bespreking I 9 juli UHB10 2 6

i

Vervoigstappen
0 Opstarten fase 2 scope wenselijkheid

extern onderzoek gewenste besturing

0 Schrijven en afstemmen Kamerbrief

Bespreking 9 juli NTB

I lohic^Pr R

Bespreking 9 juli 10 2 6

Kamerbrief

0 Verzenden Kamerbrief nvt nvt10 2 6
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ingevuld o b v inschatting projectbureau
Stand 30 juni 2020

Belastlngdtenst
m

r ^ Back up I Openstaande acties en opstart fase 211c

Juni Jul

29 06 06 07 13 07week van
Primair

verantwoordelijke ActiehouderHoofdactiviteiten 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Di
t

1

Opieveren derde conceptrapportage

Valideren en updaten van GEB F5V

Nader onderzbek registratie F5V nationaliteit

Optioneel Nader onderzoek Toeslagen

Vaststellen totaalrapportage Exterre onderzoeker

Politiek bestuurlijke weging condusies t a v FSV

andere risicoseleclieprocessen

Schrijven en afstemmen Kamerbrief

Venzenden Kamerbrief

Fase 2 Vaststellen vervoigstappen n a v P B weging

Andere risicoselectieprocessen
Treffen van no regrel Beheersmaatregelen

Tijdelijke omgeving Vervoigstappen ontwikkelen

Tijdelijke omgeving Toets proces AVG proof

Huidige werkwijze Uniforme AVG proof lijn vaststellen

Veegactle Aanspreekpunt per directie

Veegactle Uitwerken kenmerken bestanden

handleiding voor medewerkers

Uitwerken processtappen ontwikkelen nieuwe applicatie

Fase 2 Uitwerken Plan van Aanpak fase 2

Fase 2 Bepalen scope extern onderzoek

Fase 2 Uitwerken van integrale planning

Fase 2 Inrichten besturing passende cadans

Fase 2 Samenstelling en werkwijze projectteam

Uitvoering geven aan PvAs fase 1 veegactle fraude visie

tijdelijke beveiligde omgeving Inzageverzoeken

Maarten Jonker IV D

Maarten Jonker IVaD

Maarten Jonker IV D

Maarten Jonker IV D

Maarten jonker IV D

KPMG
I

KPMG
Afronden van

extern onderzoek

door KPMG

I

10 2 eKPMG samen met

KPMG

Vaststelling
I

■ jji Optioneel KPMG

Vaststelling Schrljversteam10 2 e

Schrijven en

afstemmen van

Kamerbrief
Fintle versie Schrljversteam

Schrljversteam

Teusjan VIot

Projectbureau

Verzending
3e concept 10 2 e

Verantw directeuren

I

nLaatste acties

m b t de lopende
deeltrajecten

n
rrrisss^ci^

10 2 e

10 2 e

_l

B
1

10 2 e

Projectbureau

Projectbureau

Projectbureau

Projectbureau

Projectbureau

NTBi a
Opstarten van de

vervolgfase

^ Verantw directeuren

1 AA
Activiteiten voor fase 2 nog niet

vastgesteld maar voorgestelde

I lijst lijken no regret activiteiten

Extra SG Voor

laatste SG

Laatste SG voor

uitsturen KamerbriefI 31
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Belasdngdtenst
m

12 Voorstel agenda
Stuurgroep van 9 juli

32
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Bflastlngdienst
m

Agenda wordt komende week verder afgestennd
door projectteam met actiehoudersOpening en mededelingen

Vaststelling agenda

Actie en besluitenlijst 25 juni

Geboekte voortgang na stuurgroep van 25 juni

1

2

3

4

Extern onderzoek

a Optioneel Definitieve totaalrapportage

b Optioneel Nader onderzoek toeslagen

Kamerbrief

a Proces update

b Inhoudelijke storing

Voorstel voor fase 2

5

Voorstel I

Agenda
stuurgroep
donderdag 9

6

7

8 Beheersmaatregelen risicoselectieprocessen Update te treffen

beheersmaatregelen

9 Huidige werkwijze Afgestemde uniforme richting

10 Veegactie Kenmerken geoorloofde bestanden werkinstructies medewerkers

11 Stand van zaken Openstaande acties

12 Voorstel agenda stuurgroep 16 juli

13 Rondvraag en sluiting

14 Bijiagen
a Geijpdatet en gevalideerde GEB FSV

JU I
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Belasdngdtenst
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13 Rondvraag en sluiting
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Belasdngdtenst
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14 Bijiagen
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Belasdngdtenst
m

Bijiage 1 Plan van Aanpak
tijdelijke beveiligde omgeving

738191 10199



Indieners

Bflastlngdienst N

m Afgestemd met GO P T CAP

PvA tijdelijke voorziening | Proces

Toelichting Resultaat productWat

Inrichten loketten Per directie wordt een loket ingericht met

beschrijving hoe deze inrichting is

Beschrijving van de ingerichte loketten

• Beoordelingskader opstellen Er komt een eenduidig beoordelingskader met Een beoordelingskader met wegingen
daarbinnen voor iedere directie een eigen weging

• Processen beschrijven Er moet een een standaard procesbeschrijving
komen op hoofdlijnen die aansluit op de te bouwen 5 detail uitwerkingen voor elke directie 1

technische voorziening Er komt daarnaast een

detailuitwerking per directie om aan te sluiten bij
de directiespecifieke vervoigprocessen

1 procesbeschrijving op hoofdlijnen

Uitvoeren AVG toets Iedere directie zorgt zelf voor GEB op het eigen 5 GEB s met maatregelen
proces

• Maken werkbeschrijvingen Werkbeschrijving per directie met uitgewerkte

maatregelen

5 werkbeschrijvingen met maatregelen

• Inrichten vervolgtraject toeslagen Toeslagen werkt dit verder uit Aan toeslagen

37
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Indieners

Bflastlngdienst
m Afgestemd met GO P T CAP

PvA tijdelijke voorziening | Voorziening

Toelichting Resultaat productWat

VERWERKEN INFORMATIEVERZQEKEN

Werkstroom Informatieverzoeken toevoegen aan bestaande

voorziening GBV

Autorisatieprofielen opstellen
Randvoorwaarde voor implementatie Proces werkinstructie

beschrijven MKB

• Opiossing informatieverzoeken Werkende opiossing voor

informatieverzoeken

VERWERKEN SIGNALEN

Solution outline Opstellen SO tijdelijk beveiligde omgeving voor signalen inclusief

raakviakken Solution outline volledige SA is niet nodig

Aanbod formuleren Welke partij en gaan de opiossing realiseren hoeveel dagen zijn
daarvoor nodig
In portfolio brengen van het werk

Afgestemd aanbod voor tijdelijk beveiligde

omgeving

• Autorisatieprofielen In samenwerking met de business opstellen van autorisatieprofielen
Business bepaalt wie welke autorisatie nodig heeft Afgestemde autorisatieprofielen

Realiseren van de tijdelijk beveiligde omgeving inclusief logging

monitoring is verantwoordelijkheid van de business Hiervoor is

capaciteit van de business nodig

• Realiseren van de opiossing
Werkend product

De technische voorziening wordt in samenwerking met de business

geimplementeerd
Randvoorwaarde processen en instructies zijn beschreven en

geimplementeerd

• Implementatie

Geimplementeerd product

38
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Indieners a

Bflastlngdienst
m Afgestemd met GO P T CAP

PvA tijdelijke voorziening | Planning

i i
29 jun 6 jul 13 jul ZCPjul 27 jul 3 augUO aug 17 aug 24 aug 31 aug 7 sep 14^sep 21 sep 28 sep 5 okt 12 okt‘ 19 okt

1 Inrichten van loketten GO CAP Toeslagen

2 Uitwerken beoordelingskader per directie

3 Uitwerken processen per directie

4 toetsen procesopAVGcompliantie

5 uitwerken van werkinstructies inci waarborgen

6 inrichten voorziening voorToeslagen

1 Opiossinginformatieverzoeken

2 Opstellen Solution outline

3 Aanbod form u I ere n

4 Autorisatieprofielen opstellen

5 Realiseren opiossing incl logging

6 Implementeren opiossing

Proces

c c

\mi mmmm

Voorzeining I vi X

iv
’ ’ ’

|vI IyIvXvi ■ • ■ ■ ■ ■
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Indieners

Bflastlngdienst
m Afgestemd met GO P T CAP

PvA tijdelijke voorziening | Aandachtspunten
nog in te vullen

Aandachtspunten
• AVG aspecten Logging en monitoring ingericht autorisatie toekenning en beheer meldingsformulier vastleggen urgentie 4 ogen phncipe

extra check op urgentie criteria voor afVoeren van signalen criteria

• AVG aspecten laten checken door IV D en aandachtspunten aan laten vullen door IV D

• Toetsen op working van de procedures

Nog te regelen voor keten GKT
• Projectleider tijdelijke voorziening
• Wat is nog nodig aan expertise architect verdringingseffecten worden inzichtelijk gemaakt business expertise MKB

40
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Voortgangsdashboards
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Visie fraudeaanpak
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 30 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

A Overzicht huidig kader
”

fraudeaanpak

Voorstel vervolgstappen
“

update fraudeaanpak

A Overzicht bestaande
^

waarborgen in

totaalrapportage

Passages TK brief

^ vervolgstappen vernieuwing
visie fraudeaanpak
waarborgen

5 juni ©
10 2 e

5 juni ©
10 2 e

18 juni KPMG

©

18 juni F
10 2 e

F
©

I V Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
42
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV 1 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 30 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten

^ Planning doorloop extern

onderzoek

^ Beschrijving werking en gebruik
FSV

a Overzicht FSV processen

b Eerste observaties MKB

c Observaties

^ Voorstel rapportage opzet

Beschrijving effect FSV op

behandeling burgers en bedrijven
in totaalrapportage^

^ Uitkomsten validatie eisen AVG

BIO en Archiefwet in

totaalrapportage’^

^ Condities toekomstig gebruik FSV

in totaalrapportage^

^ Infornnatieschema risicosignalen
in totaalrapportage^

28 mei KPMG Maarten Jonker

IV D
©

KPMG 10 2 Maarten Jonker

IV D

18 juni
10 2 e

©10 2 e

MKB5 juni
11 juni

2juli

5 juni

10 2 e

©
©

KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

@

2juli KPMG

©

2juli KPMG Maarten Jonker

IV D ©

2juli KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

©

2juli KPMG
©

I V Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
43
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV 2 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 30 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toelichting status

^ Totaa I rapportage
extern onderzoek^

^ Politiek bestuurlijke

weging conclusies

t a v FSV en FSV

achtige

^ Geupdatet en

^
gevalideerde GEB FSV

A Passages TK brief FSV
^

onderzoek

2 juli KPMG Maarten Jonker

IV D

Floris Ingen Housz Maarten Jonker

rTVRtPJ

10 2 e

25 juni

©
MKB

2 juli Maarten Jonker

IV D

Prioriteit van KPMG ligt bij

totaalrapportage

Afhankelijk van

totaalrapportage KPMG en

conclusies rondom politiek
bestuurlijke weging

KPMG

2 juli Schrijversteam
o b v rapportage
KPMG

10 2 e

7 Afgerond ^ Oplevering voigens pianning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
44
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Onderzoek Risicoselectieprocessen en

bijbehorende applicaties FSV achtige Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 30 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toelichting status

^ Selectiekader FSV

achtigen

Q Shortlist FSV achtige
applicaties incl

risico identificatie

^ Werking en gebruik
FSV achtigen

Q Uitkomsten validatie

eisen AVG BIO en

Archiefwet

^ Totaairapportage
extern onderzoek

^ Overzicht No regret

beheersmaatregelen
FSV achtigen

5 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

©

11 juni KPMG

©

18 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

©

18 juni KPMG

©

2 juii KPMG Maarten Jonker

IV D

Eerste afspraken over no regret beheersmaatregelen hebben

plaats gevonden Woensdag 1 juli vervolgafspraak met alle

eigenaren om effecten dichtzetten te bespreken Huidig
gebruik nog niet AVG proof

Afhankelijk van totaalrapportage
KPMG en conclusies rondom politiek
bestuurlijke weging

2 juli NTB NTB

^ Passage TK brief

onderzoek FSV

achtigen

2 juli Schrijversteam
o b v rapportage
KPMG

10 2 e

V Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
45

738199 00199



Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Tijdelijke beveiligde omgeving
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 30 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toelichting status

^ Overzicht business

requirements tijdeiijke
beveiiigde omgeving

^ Voorstel tijdelijk proces

risicosignalen en

informatieverzoeken

^ Overzicht AVG requirements

tijdelijke beveiligde omgeving

25 juni 10 2 e

©MKB

25 juni 10 2 e

©MKB

Jaap Zoon Keten

GKT

IV D is aangesloten loopt

parallel met ontwikkelen

tijdelijke omgeving

25 juni

10 2 e

^ Aanbeveling scenario inrichting
tijdelijke beveiligde omgeving

^ Voorstel vervoigstappen
inrichting tijdelijke beveiligde
omgeving

^ Passage TK brief inrichting

tijdelijke beveiligde omgeving

25 juni Jaap Zoon Keten

GKT

Jaap Zoon Keten

GKT

©

Uitgesteld wordt in

stuurgroep van 2 juli
besproken

2 juli

25 juni Jaap Zoon Keten

GKT
©

I V Afgerond ^ Oplevering voigens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
46
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Belastlngdienst
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Voortgangsdashboard | Inzagerecht
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 30 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toelichting status

^ Notitie handelswijze

afdoening FSV verzoeken

11 juni Maarten Jonker

VT IV D
10 2 e

©
IV D

18 juni N t bIndien nodig Pian

procesinrichting
dossierinzage

Q Passages TK brief

inzagerecht

N t b Aangepaste procesinrichting iijkt

^ niet nodig
A

Maarten Jonker

VT IV D

18 juni 10 2 e

©
IV D

I ^ Afgerond ^ Oplevering volgens planning Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ n v t
47
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Interne maatregelen 1 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 30 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toelichting status

^ Overzicht eerdere AVG awareness

schonings archiveringsacties

^ Overzicht huidige proces

incidentafhandeling

^ Indien nodig Voorstel additionele

awareness 1 schonings

archiveringsacties

^ Passages TK brief additionele

awareness schonings

archiveringsacties

^ Voorstel advies actie veegacties
Excels individuele nnedewerkers

^ Planning vervoigstappen
veegacties Excels individuele

medewerkers

^ Passages TK brief veegacties
Excels individuele medewerkers

Projectbureau5 juni
©IV D

Maarten Jonker5 juni
©IV D IV D

18 juni Projectbureau

©IV D

18 juni

©IV D10 2 e

25 juni ©
IV D

10 2 e

25 juni

©IV D

25 juni ©
IV D

I V Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
48
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Belastlngdtenst
m

Voortgangsdashboard | Interne maatregelen 2 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 30 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

^ Concept addendum

organisatie formatie rapport
tbv versterken positie FG

^ Overzicht vervolgacties
versterken positie FG

^ Overzicht vervolgacties
versterken positie PO BD

^ Passages TK brief versterken

posities FG PO BD

18 juni Han V Gelder

pSG ©
10 2 e

Han V Gelder

pSG

11 juni
©

Maarten Jonker11 juni ©IV D IV D

10 2 e
omen Han v Gelder

pSG Maarten

IV D Jonker IV D

18 juni

©

I V Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
49
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m

Voortgangsdashboard | Vervoigstappen
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 30 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toelichting status

^ Voorstel vervoigstappen
onderzoek fase 2

A Passages TK brief onderzoek

fase 2

A Voorstel vervoigstappen
^

ontwikkeling nieuwe applicatie
ter vervanging FSV

A Passages TK brief
^

vervoigstappen nieuwe

applicatie

Afhankelijk van totaalrapportage
KPMG en conclusies rondom

politiek bestuurlijke waging en

^ voIgt in de Stuurgroep van 9 juli

Tijdelijke omgeving krijgt prioriteit
A over uitwerken vervoigstappen
^

nieuwe applicatie

2 juli Projectbureau UHB

10 2 e

2 juli Projectbureau UHB

Jaap Zoon Keten

GKT

10 2 e

Jaap Zoon Keten

GKT

11 juni

@

I V Afgerond ^ Opievering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart
50
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Appreciatie StuufQroep FSV 2 lull 2020

Aaendapunt 5 rapport KPMG

Algemeep beeld t o v vorige versie

Veel aanpassingen toevoegingen t o v tweede versie

De door GO geplaatste opmerkingen op eerste versie zijn niet aiiemaai voldoende

overgenomen deze zijn nogmaals gepiaatst zie grote punten hieronder

Interventielijn interventie alleen indien noodzakelijk en GO gerelateerd

Noties GO gerelateerd
FEC heeft tot het uitzetten van FSV feb 202G FSV geraadpleegd n a v informatieverzoeken

FEC heeft geen informatie uit FSV verstrekt aan FEC partners

Noties op bevindingen nationaliteit en strafrechtelijke gegevens
Vlak voor 12 uur heeft GKT de achterliggende stukken van KPMG ontvangen Bevindingen heb

je separaat ontvangen
Uit bevindingen GKT blijkt dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de aantailen die KPMG

noemt m b t noteren nationaiiteit en strafrechtelijke gegevens

Er zijn nog geen opmerkingen hierover met KPMG gedeeld

Grote punten door ons aangeleverd aan 10 2 een10 2 e

Toelichting waarom dit punt aangepast moet

worden in het rapport

Pagina Hoofdstuk

paraqraaf

Groot punt van fertelljke aard

1 23 3 1 1 FSV is sinds begin 2018 as is ondergebrachc in de keten

Ceneriek Kantoor Toezicht [hierna GKT die under de

verantwoordelijkheid van de primaire procesdirectie GO
ressorteert GKT ontwikkelt en onderhoudt applicaties in

opdracht van primaire procesdirecties De directie MKB is

de business owner van Fsv De directie die een

applicatle gebruikt is verantwoordelijkheid voor

het uitvoeren en opvolgen van GEB s op het eigen
proces waarin de applicatie wordt gebruikt

Oeze paragraaf dient de feitelijke

verantwoordelijkheden van iedere primaire
directie helder te beschrijven De primaire
directies zijn verantwoordelijk voor het oroces

van de verwerking van signalen De keten GKT

beheert sinds 2018 de voorzienino die dit

proces faciliteert Deze keten ressorteert onder

GO

In lijn met deze verantwoordelijkheden is het

dus ook voor het juiste beg rip van de

verantwoordelijkheden ook hier te noemen dat

dat de GEB s op het proces de

verantwoordelijkheid van iedere directie is

2 42 3 3 S 3 FSV logde echter niet wetke persoonsgegevens werden

benaderdy

Deze passage is ook in de vorige commentaar

ronde als deels feitelijk onjuist benoemd De

logging stelt wel in staat om te controleren wie

een use case heeft geraadpleegd of

geexporteeerd De logging geeft geen inzichtof

er in de use case inhoudelijk wijzigingen of

_^nvullingen ziin aanqebracht

had bunodord^ noch welke

102 Wij hebben geconstateerd {zie bijiage D voor de door ons

gebanteerde aanpak dat het vrije tekstveld sporadisch

Verwijzing klopt niet3 C 2 3

werd gebruikt om eKtra persoonsgegevens in te

verwerken

102 C 2 3 Op basis van onze werkzaamheden hebben wij kunnen

vaststellen dat in het vrije tekstveld termen voorkomen

betreffende strafbare feiten en verdenkingen gegovons

De passage over medische gegevens lijkt zich

niet te verhouden tot de bevindingen van

KPMG waarin geen melding wordt gemaakt
over het vinden van medische gegevens in het

vrije tekstveld

4

37 3 3 2 4

5 102 C 2 3 Oaaruit is gebleken dat in de gegeven periode bij zes van

de 12 732 registraties een nationaliteit is vastgelegd in

het vrije tekstveld

Wij hebben kort voor 12 uur de betreffende

gegevens van KPMG gekregen en dit nog niet

kunnen checken op feitelijke onjuistheden
Wanneer wij hierover alsnog opmerkingen
hebben dan sturen we deze vandaag nog in

37 3 3 2 4

In de periode 2019 2020 zijn daamaast bij 5E van de

12 732 registraties gegevens betreffende verdenkingen
van strafbare feiten aanqetroffen

Idem

1

738319 00200



Aqendapunt 7 voorstel uniforme werkwiize

Points to make

Akkoord met scenario 2

Noties GO gereiateerd

Scenario 2 beperkt zich tot de processen die met FSV samenhangen Dat betekent dat met

uitzondering van de via de MKB informatieloketten ontvangen signalen de GO processen

niet stopgezet worden

Het is wel aan te raden om als GO zelfstandig nog vast te stellen of er risico s kleven aan

bepaalde processen conform voorstel in de kamerbrief en hierop te acteren

Aqendapunt 8 kamerbrief

1 Goede eerste opzet Met de nog in te vullen pm s wordt de brief wel erg lang Behandeling van

de verschillende thema s korter en bondiger met een duidelijke markering KPMG reactie kabinet

actie kabinet De 7 vragen en antwoorden kunnen nog meerals leidraad genomen worden Nu

lijkt het soms wat weg te lopen

2 structuur

duidelijke opbouw maken volgens het principe ik vertel wat ik ga vertellen ik vertel het ik vat

samen wat ik heb verteld

a inleiding
b algemene reactie opdracht hoofdconclusies KMPG algemene appreciatie rapport
beeld en hoofdconclusies

c uitwerking thema s KPMG reactie kabinet actie kabinet

d samenvatting slot

• welke aanbevelingen overnemen ontbreekt nog in het stuk

• welke acties zijn al gedaan of lopen
• welk onderzoek is nog nodig en waarom

• liefst waar mogelijk tijdslijn
• wijze participatie TK

3 Nationaliteit moet zeker een onderwerp van de brief zijn Conclusie KPMG is namelijk kwestieus

4 Fraude aanpak Toegezegd wordt in het najaar de resultaten van drie deeltrajecten voor een

nieuwe fraude aanpak BD aan de TK worden gemeld Dit tijdpad is niet realistisch en dus risicovol

omdat het een zeer majeur traject is de werkgroep nog moet starten er nog geen concept ligt en

ook geen tijdplanning Dus niet onderbouwt Voorts wat wordt wie wordt met Belastingdienst
bedoeld Blauw inclusief Fiod ook toeslagen en Douane

4 Passage over de governance FSV wie is waarvoor verantwoordelijk opnemen

5 teksten blijf zo dicht mogelijk bij KPMG teksten parafraseren maakt je kwetsbaar Let op

woorden zoals niet niet altijd soms etc Vermijd worden zoals maximaal en zekerheid of

combinaties

N b

a Ik io 2 e Iheb een heleboel concrete structuur en tekstsuggesties gelet op bovenstaande

opmerkingen
b Met betrekking tot tijdpad definitieve voorziening hebben we de volgende passage aangeleverd
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BIJ het ontwerpen van een definitieve voorziening Is het uitgangspunt privacy by design Door

privacy by design toe te passen wordt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens al tijdens de

ontwerp fase zowel technisch als organisatorisch afgedwongen Voor de bouw van zo n voorziening
most daarom eerst een aantal kaders randvoorwaarden en eisen van de gebruikers scherp
warden gemaakt Hierbij moet onder andere gedacht warden aan scherpe kaders voor de

vastlegging van welke data noodzakelljk zijn voor uitvoering van het werk doelbinding logging en

monitoring van zowel raadplegingen als gegevensmutaties en archivering en schoning het

formuleren van de beveiligingseisen op basis van need to know principe het beschrijven van een

uniform proces voor alte onderdeten voor een zorgvutdige naleving en opvolging van risicosignalen
alsmede de naleving van de kaders zelver en de kwaliteitscontroles daarop Op basis hiervan kan

pas warden bepaald hoe de definitieve voorziening er ult moet zien en om een reele inschatting te

kunnen maken hoe lang de bouw en Implementatie van de definitieve voorziening duurt Dit is te

vergelijken met het opstellen van een bouwtekening inclusief een gedegen bestektekening en

constructieberekeningen voordat met de bouw van een huis kan warden begonnen

Aqendapunt 9 Aanpak tiidelnke omqevinq

Points to make

Noties GO gereiateerd
Loket voor GO wordt ingericht
Dit loket ziet vooralsnog alleen op de signaler die van de MKB informatieloketten komen

naar schatting 120 signalen p j
Loket komt in de Unit LT

Proces voor totstandkoming loket

Functionaris zoeken die toegang heeft gebeurd
Postbus in Notes aanvragen

Aparte Q schijf aanvragen met autorisatie via IMS

Proces beoordeling urgentie en doorgeleiding signalen beschrijven en afstemmen met

datacoordinator GEB en evt PIA uitvoeren Afstemming met FG

Pas na goedkeuring FG worden signalen ook daadwerkelijk op urgentie beoordeeld tot

goedkeuring FG gebeurt er niets conform scenario 2

1

2

3

4

5
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m Belastingdienst

VERTROUWELIJK

MT Douane Naam dienstonderdeet

Douane Landelijk Kantoor

HandHavingsBeleid
TER BESLUITVORMING

Datum

3 juli 2020

Versienummer

Opdrachtgever
MT Douane

notitie Auteurs

Nader intern onderzoek naar gebruik van nationaliteit in

de handhavingspraktijk 10 2 e

Bijiagen

Scope onderzoek en

coetsingskader

Uitkomsten inventarisatie

gebruik nationaliteit in

risicomodellen

Aanleiding

Vorig jaar heeft DLK op verzoek van UHB informatie aangeleverd over het gebruik
van nationaiiteit t b v het DTBD zie bijiage 2 Het betrof informatie over de

appiicaties waarin nationaliteit gebruikt wordt en de rechtvaardiging daarvoor met

name de wetteiijke grondslag De toepassing van nationaiiteit in de handhaving en

de conformiteit daarvan met de wetteiijke kaders is daarin niet meegenomen

Voorgesteld wordt om de toepassing van nationaliteitsgegevens in de uitvoering

alsnog te onderzoeken om het beeld compleet te krijgen De actuele ontwikkelingen
en inzichten over dit onderwerp naar aanleiding van verschillende

onderzoeksrapporten en Kamerbrieven nemen we hierin mee

Het MTD heeft op 30 juni 2020 ingestemd met het uitvoeren van een onderzoek

tangs de lijn zoals omschreven in deze notitie Enkele punten uit de bespreking in

het MTD zijn verwerkt in deze versie Deze is ter finaie besluitvorming aan het MT

voorgelegd op 7Juli 2020

Beslispunt
• Bevestigen van het besluit van 30 juni 2020 om in de periode juli tot en met

oktober nader onderzoek uit te voeren naar de feitelijke toepassing van

nationaliteitsgegevens in de handhaving en de conformiteit daarvan met de

actuele wetteiijke kaders

• Het onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directeur

Operaties in afstemming met de directeuren Handhavingsbeleid en IM Het

MTD wordt in de tweede helft van oktober 2020 geinformeerd over de

bevindingen

Toelichting
Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de eerder uitgevoerde inventarisatie

aangevuld met de daarin nog ontbrekende categorieen appiicaties systemen en

processen zie bijiage 1 Onderzocht wordt of het gebruik van nationaliteit in deze

appiicaties systemen en processen overeenstemt met de daarvoor geldende

wetteiijke kaders

Het onderzoek richt zich niet op selectie bij passagierscontrole Het MT heeft de

directeur Operaties verzocht om hier afzonderlijk onderzoek op uit te voeren
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In het kader van het dossier CAF Toeslagen zijn in de afgelopen periode
verschillende onderzoeken uitgevoerd en brieven aan de Tweede Kamer gestuurd die

de grenzen voor gebruik van nationaliteit met name de afbakening met

discriminate of etnisch profileren duiden Deze documenten geven een verfijning en

nuancering van het kader voor gebruik van gegevens omtrent nationaliteit De

actuele inzichten uit deze documenten zullen worden meegenomen in het onderzoek

Genoemde bijiage 1 vormt een eerste invulling van de scope van het onderzoek en

het juridische kader Dit zal in een onderzoeksvoorstel verder uitgewerkt worden

tot een toepasbaar toetsingskader

Het onderzoek is gericht op processen en applicates uitdrukkelijk niet op

functievervulling door individuele medewerkers De aanleiding is dat de Douane ten

algemene een compleet beeld wil en moet hebben van de wijze waarop

persoonsgegevens worden verwerkt in de handhavingspraktijk en dat het onderzoek

daaraan voor wat betreft nationaliteit aan bijdraagt AVG compliance bij Douane

dient ook in het kader van de ontviechting te worden geborgd

Omdat het onderzoek de toepassing van nationaiiteitsgegevens in de

handhavingspraktijk betreft werkingj tigt het in de rede dit uit te voeren onder

verantwoordelijkheid van de Directeur Operaties Omdat het onderzoek ook gaat om

toetsing aan de geidende wettelijke kaders en daarmee in feite om het

handhavingsbeieid van de Douane opzetj wordt gezorgd voor afstemming met de

Directeur HHB Getet op de focus van het onderzoek op toepassing van nationaliteit

in systemen en appiicaties zal ook afstemming met de Directeur IM plaatsvinden

Het MT Douane zal in de tweede helft van oktober worden geinformeerd over de

uitkomsten van het onderzoek
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Bijiage 1

Scope van het onderzoek en toetsingskader

1 Toepassing van nationatiteit door de Douane

10 2 d
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10 2 d

2 Juridisch kader en actuele inzichten

Voor het bepalen van het juridische kader waaraan gebruik van nationaliteit

meet worden getoetst zijn naast de toepasselijk wetgeving AVG DWU

ADW AWR de volgende documenten van belang

• Brief 11 mei 2020 aan TK Rectificatie voortgangsrapportage Toeslagen
In de brief van 11 mei jl aan de TK van de staatssecretaris van Fin T en

D staat dat Etnisch profUeren is het gebruik van criteria ais huidskieur

nationaliteit etniciteit taal ofgeioofbij opsporing of handhaving terwiji
dat niet objectief te rechtvaardigen is Daarnaast wordt in deze brief van

11 mei ji gesteid dat er een expiiciete wetteiijke grondsiag meet zijn
voor het gebruik van nationaiiteit

• Memorandum mr Biemond en aangifte bewindspersonen
In het memorandum wordt gesteid

ais het maken van onderscheid op grond van nationaiiteit in

werkeiijkheid moet worden beschouwd ais het maken van onderscheid op

grond van nationaie of etnische afkomst dan kan dit ook kwaiificeren ais

het maken van direct onderscheid wegens ras Zeifs indien iouter

onderscheid wordt gemaakt op basis van nationaiiteit dan kan dat onder

omstandigheden ook kwaiificeren ais het maken van een indirect

onderscheid wegens ras

Bij het maken van een onderscheid op basis van nationaiiteit kan dus

sprake zijn van directe rassendiscriminatie indien hiermee in

werkeiijkheid een onderscheid op grond van nationaie of etnische

afkomst wordt gemaakt of ais indirecte rassendiscriminatie indien dit

een discriminerend onderscheid tussen personen wegens ras beoogt of

tot gevoig heeft gehad

Het memorandum conciudeert dat in reiatie tot de gevaiien bij Toesiagen

gesproken kan worden van een redeiijk vermoeden dat

onderzoekshandeiingen zijn verricht op basis van nationaiiteit waarbij
een discriminatoir onderscheid wegens ras is gemaakt

• Commissie Donner

De rapporten van de Commissie Donner gaan in op de werkwijze die door

Toesiagen is gevoigd in dossiers die in zicht gekomen waren op grond
van anaiyse van het CAF Zij gaan niet specifiek in op het gebruik van

nationaiiteit daarbij Wei introduceert het interimrapport van de

commissie het begrip institutioneie vooringenomenheid In de woorden

van de commissie Die vooringenomenheid hieid in dat het handeien van

Toesiagen vanaf het begin uitging van het vermoeden dat de CAF 11

ouders fraude hadden gepieegd Een vermoeden dat niet gebaseerd was

op het persooniijke handeien van deze ouders maar op het enkeie feit

dat zij in het kader van het CAF 11 dossier werden gecontroieerd
In het kader van het uit te voeren onderzoek zou moeten worden

meegenomen of het gebruik van nationaiiteit bij Douane kan ieiden tot
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een dergelijke institutionele vooringenomenheid

• Artikel prof Mieke Boon Trouw

Hierin wordt gesteld
Het is mogelijk om neutrale risicoprofielen op te stellen zonder etnisch

profileren terwiji niettemin kan blijken dat etnidteit een rol speelt in

sommige van die profielen De Belastingdienst kan zo frauds opsporen

zonder dat daar vooroordeien aan te pas komen ■

Als de uitkomst van zo n aanpak is dat in een bepaald risicoprofiel
nationaiiteit of etnidteit risicofactoren biijken te zijn dan is daar naar

mijn idee geen sprake van radsme discriminatie of etnisch profileren
Net zomin als er sprake is van vrouwen of leeftijddiscriminatie als blijkt
dat gender en leeftijd risicofactoren in een bepaald profiel zijn Noch

wanneer er een profiei biijkt te zijn waar juist nagenoeg geen frauds

voorkomt bijvoorbeeld bestaande uit echtparen met dubbele

nationaiiteit ouder dan 70 enzovoort

Het artikel concludeert voorts dat als ambtenaren op basis van eigen
vooroordeien individueie burgers selecteren voor controls dat volstrekt

verwerpelijk is

Als het gebruik van risicoprofielen op basis van statistische data analyse
effectiever en efficienter is dan willekeurige steekproeven dan is dat

vanuit een utiiistisch perspectief wenselijk De vraag vanuit de

deontologische ethiek is vervolgens hoe je nadelige effecten voor

individueie burgers zoais voor hen die worden uitgekozen om te worden

gecontroleerd voorkomt of compenseert
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Bijiage 2

Aan UHB in oktober 2019 aangeleverde informatie over gebruik van nationaliteit bij
Douane

Douan0 he0ft in haar raactia ondarschaid aangabracht in da daalvragen

1 Waar wordt nationaiiteit geregistreerd
2 Wordt nationaliteit gebruikt als risico indicator

3 Uit welke bron komt het begrip nationaliteit

Ad 1

Douane registreert in diverse processen nationaliteit als gegeven Denk hierbij aan binnenbrengen

aangiftebehandeling contentieus uitgaan en risicoselectie Het kan dan gaan om o m de vastlegging van

de nationaliteit van o m een verzender ontvanger een belanghebbende zijnde een buitenlands

ingezetene of betrokkene n bij een douanecontrole maar ook om de vastlegging van de nationaliteit van

de vervoermiddelen schip of vliegtuig Dit is bijvoorbeeld hetgeval bij de processen binnenbrengen en

uitgaan Binnen de hierboven genoemde processen wordt de nationaliteit geregistreerd in de volgende

systemen

1 Douane Manifest DMF

2 Prisma

3 AGS

4 Venue

5 Douane Fraude Bestrijding DFB

6 Douane Toezicht Journaal DTJ

7 DIAS

8 Risico

9 Proces verbaal PV register

10 BVR

11 ATIS

12 RisicoDatoBase RDB

13 ProfielAdministratie fPOA

14 Travel information Portal Trip 1

15 Ook zijn er diverse iokaie bestanden waarin de nationaliteit wordt vermeld

Ad 2

Waar wordt binnen de Douane nationaliteit en als risico indicator gebruikt m a w gebruikt Douane het

VO or analyse
De nationaliteit van personen bedrijven vervoermiddelen in de bovengenoemde processen en systemen

kan worden gebruikt als mogelijke risico indicator binnen de risicoanalyse

De Douane kan zonder persoons gegevens zoals de naam van de persoon en of vervoermiddel

nationaliteit van de persoon en of vervoermiddel land van vertrek binnenkomst geen gerichte

risicoanalyse verrichten om een onderscheid te maken tussen risico niveaus die verbonden zijn aan de

goederen die aan douanecontrole of douanetoezicht zijn onderworpen De risico niveaus worden bepaald
door een beoordeling van de waarschijnlijkheld dat de met het risico verband houdende gebeurtenis zich

zal voordoen en wat daarvan de gevolgen zijn artikel 46 DWU Dit gebeurt onder meer conform de

Internationale standaarden van de Wereld Douane organisatie WCO

Er worden door Douane geen profielen geplaatst die specifiek gericht zijn op de nationaliteit van

personen De nationaliteit kan wel een van de indicatoren zijn in een profiel maar nationaliteit is voor

zover nu bekend niet de enige indicator binnen een profiel

De wettelijke grondslag zijn de kadersvan de artikelen 15 en 46 Douanewetboek van de Unie
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Artikel 15 lid 1

Verstrekking van inlichtingen aan de douoneautoriteiten

1 Een ieder die direct of indirect bij het vervullen van douaneformaliteiten of douanecontroies is

betrokken dient de douoneautoriteiten op hun verzoek en binnen de eventueel vastgestelde termijnen in

de passende vorm aile nodige bescbeiden en inlichtingen te verstrekken en deze autoriteiten olle nodige

bijstand te verlenen voor het vervullen van deze formaliteiten ofcontroies

Artikel 46 o a de leden 2 3 en 4

2 Douanecontroies andere dan steekproefcontroles moeten hoofdzakelijk gebaseerd zijn op een met

behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken uitgevoerde risicoonolyse die ertoe strekt om

aan de hand van op nationaal Unie en indien beschikbaar internationaal niveau vastgestelde criteria de

risico s in kaart te brengen en te evotueren aismede de nodige tegenmaatregelen te ontwikkelen

3 Douanecontroies warden uitgevoerd binnen een gemeenschappelijk kader voor risicobeheer gebaseerd

op de uitwisseling van informatie betreffende risico s en resultaten van risicoanaiyse tussen de

douanediensten waarbij gemeenscbappelijke risicocriteria en normen controlemaatregelen en

prioritaire controlegebieden warden vastgesteld

Controles aan de hand van dergelijke informatie en criteria warden uitgevoerd onverminderd andere

controies die warden uitgevoerd overeenkomstig lid 1 of andere vigerende bepalingen
4 De douoneautoriteiten verrichten risicobeheer om een onderscheid te maken tussen de niveous van

risico verbonden aan goederen die aan douanecontrole of douanetoezicht zijn onderworpen en om te

bepalen ofde goederen aan bijzondere douanecontroies zulien warden onderworpen en zoja waar

Dit risicobeheer omvat activiteiten zoals het verzameten van gegevens en informatie het analyseren en

beoordelen van risico s het voorschrijven en ondernemen van actie en het regelmatig toezien op en

herzien van dot proces en de resultaten ervan op bass van internationale Unie en nationale bronnen en

strategieen

TRIP uitaelicht omdat het reisaeaevens van oassaaiers goat

De Douane heeft ten behoeve van het uitvoeren van de controle en het toezicht op het

grensoverschrijdend goederenverkeer op grond van het Douanewetboek van de Unie en de Algemene

douanewet de bevoegdheid om luchtvaartmaatschappijen te verplichten om onder meer reserverings en

vertrekcontrolegegevens van passagierste verstrekken Gezamenlijk met JenV is een technische

voorziening TRIP ingericht voor het aanleveren van reisgegevens door de luchtvaartmaatschappijen aan

o a de Douane

De reisgegevens bestaan uit de zogenaamde Passenger Name Records PNR gegevens De PNR gegevens

van een passagier geven onder andere inzage in het moment van reizen de reisroute ticketinformatie

zitplaatsinformatie bagage en de nationaliteit van de passagier
De PNR gegevens zijn relevantvoor de controle en het toezicht op hetgoederenvervoer omdat uit alle

voor de Douane beschikbare PNR velden al dan niet in onderling verband gebracht indicaties kunnen

voortkomen dat er sprake kan zijn van onrechtmatige invoer doorvoeren uitvoervan goederen of

onttrekklng van goederen aan het douanetoezicht

Het gegeven nationaliteit wordt bij deze analyse dusgebruikt al dan niet in samenhang met andere

gegevens uit onze eigen aangiftesystemen en de systemen van de Belastingdienst en waar dit mogelijk

leidttot een betere risicoselectie gebruikt de Douane ookopen bronnen zoals Linkedin Facebook de

kamer van Koophandel of Instagram om de risicoselectie te verfijnen

Op basis van de analyse kan een fysieke controle van de door de reizigers meegevoerde goederen

plaatsvinden Op basis van de bevindingen van de fysieke controle en dus niet op basis van de analyse
worden de rechtsgevolgen bepaald
Het gebruiken van het gegeven nationaliteit in het kader van TRIP is gemeld in de op 3 mei 2016

opgestelde PIA toegestuurd aan de AP op 29 april 2016

Ad 3

Uit welke bron wordt het gegeven nationaliteit gehaald door Douane {uit welke eigen of andere

bronbestanden gebruiken we het

Het datagegeven nationaliteit wordt primair aangeleverd door de aangifteplichtige al dan niet in

vertegenwoordiging zelf Dit op basis van de wettelijke verplichting om aangifte te doen voor het

verrichten van douaneformaliteiten Daarnaast kan de Douane de betrokkene n belanghebbende n

onder meer am de nationaliteit verzoeken indien dit noodzakelijk is voorde uitvoering van de

douanetaak
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Aanvullend kan indien hier een concrete aanleiding voor is tevens diverse al bekende informatie uit de

eigen douanesystemen worden gebruikt Het datagegeven nationaliteit kan hier een onderdeel van

uitmaken Waar dit nnogelijk leidt tot een betere risicoselectie gebruikt de Douane ook open bronnen

zoais Linkedin Facebook de kamer van Koophandel of Instagram om de risicoseiectie te verfijnen Flet

datagegeven nationaiiteit kan hier een onderdeel van uitmaken

TRIP

De Douane gebruikt de via het systeem TRIP door luchtvaartmaatschappijen aangeleverde PNR gegevens

als hoofdbron Aanvullend kan indien hier een concrete aanleiding voor is tevens diverse al bekende

informatie uit de eigen douanesystemen worden gebruikt Het datagegeven nationaliteit kan hier een

onderdeel van uitmaken Waar dit mogelijk leidt tot een betere risicoselectie gebruikt de Douane ook

open bronnen zoais Linkedin Facebook de kamer van Koophandel of Instagram om de risicoselectie te

verfijnen Het datagegeven nationaliteit kan hier een onderdeel van uitmaken
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Bcla tingdimst
Verslag MT CAP Vertrouwelijk

Weeknummer 28

Datum

Aanwezig

6 juli 2020

Jan Melsen voorzitter

g 00 12 00

10 2 e

10 2 e

Afwezig

Gasten 10 2 e 10 2 e B 2

B TER BESPREKING BESLUrrVORMING

2 Voorbesprekinq OR vertrouwelijk

buiten verzoek
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buiten verzoek

3 Gegevenslevering databank Auto opgeschort vertrouwelijk

@ besluit 28 B 3 Pio 2 e [leeft als Directeur CAP Gegevens obv de Gegevensbeschermings
Effect Beoordeling Rijksdienst fGEB besloten om bet verstrekken van gegevens uit DataBank

Auto DBA met ingang van 1 7 2020 op te schorten

Vervoigstap is het informeren van de bewindslieden en te vragen om formele besluitvorming
over het stoppen van het verstrekken van de gegevensleveringen totdat wordt voidaan aan de

AVG
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