
^siz

m
Ministerie van Financien

DG Belastingdrenst
Directie Bestuuriijke en

Politieke Zaken^

HEDEN

TEH BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Aangepaste antwoorden KV Idsinga en Michon Derkzen

Datum

25 november 2022

Notanummer

2022 0000288512

Bijiagen
1 Aanbiedingsbrief KV

2 Antwoorden op KV Idsinga
en Michon Derkzen

3 Versje met revisies

Aanleiding
De minister van Justitie en Veiiigheid JenV heeft op 24 november jl na het

verstrijken van de uitgestelde termijn van de Tweede Kamer taten weten niet

akkoord te zijn met de beantwoording van een deel van de Kamervragen n a v

het NRC artikel over corruptie Het antwoord op vraag 12 ligt ook op uw terrain

Daarom ontvangt u de antwoorden nogmaais voor akkoord In bijlage 3 vindt u

een versie met revisies t o v de door u geaccordeerde versie

fllt tl
Beslispunten

1 Bent u akkoord met de aangepaste antwoorden op de vragen 5 12 13

14 en 15 Indien u akkoord bent verzoek ik u de aanbiedingsbrief

nogmaais te ondertekenen

2 Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere

nota s en deze nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking
nota s

II

II

Kernpunten

Op maandag 21 november jl bent u reeds akkoord gegaan met de

beantwoording Omdat de antwoorden mede namens de minister van

lenV worden verstuurd is de minister van JenV ook om akkoord

gevraagd
De minister van JenV heeft op donderdag 24 november laten weten niet

akkoord te zijn met een aantal antwoorden

De antwoorden op de vragen 5 12 13 14 voor het deel wat over JenV

gaat en 15 zijn aangepast Alieen het antwoord op vraag 12 ligt ook op

uw terreinT”

Het aangepaste antwoord op vraag 12 is als voigt

o Over individuele medewerkers worden geen uitspraken gedaan
Het gebruiken van systemen voor niet zakelijke doeleinden kan

worden gekwalificeerd als een ernstige integriteitsschending Bij

verdenking van een integriteitsschending wordt op basis van

beschikbare informatie onderzoek uitgevoerd en worden zo nodig

passende arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen Voor de

Belastingdienst is het op basis van de beschikbare gegevens in

de meeste gevallen niet tot nauwelijks te achterhalen wat de

werklocatie is van een burger Werkgevers in dit geval het

ministerie van Justitie en Veiiigheid kunnen het gegeven
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adresgegevens af laten schermen in de Basisregistratie personen

BRP Of dit voor alle EBI medewerkers kan warden

aangevraagd wordt door het ministerie van Justitie en VeillghekI
onderzocht Werknemers kunnen zelf verzoeken om

geheimhouding van hun adresgegevens in de BRP

Toelichting

Communicatie

n v t

Politiek bestuurlijke context

Het betreft een politiek gevoelig onderwerp De termijn van de beantwoording is

verstreken op 23 november jl

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

DG Belastingdienst

Directie Bestuurlijke an

Politieke Zaken

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

de staatssecretaris van Financien
_ Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Nota antwoorden KV Michon Derkzen en Idsinga Datum

7 FiQvember 2022

Notanummer

2022 0000268070

Bijiagen
1 Aan bi ed i ngsbrief TK

2 Antwoorden op KV

Aanleiding
Naar aanleiding van een artikel in het NRC van 9 oktober jl hebben de

Kamerleden Michon Derkzen en Idsinga beiden VVD Kamervragen gesteld aan u

stas F B en de minister van Justitie en Veiligheid Bijgevoegd treft u de concept

beantwoording aan

Beslispunten
• Bent u akkoord met de beantwoording bijiage 1 Indian u stas F B

akkoord bent verzoek ik u de aanbiedingsbrief te ondertekenen

• Omdat de beantwoording van vraag 14 mede de Douane betreft wordt de

beantwoording ook aan u Stas TD ter akkoord voorgelegd
• De antwoorden zijn mede namens de minister van JenV De antwoorden

kunnen daarom pas verzonden worden nadat ook zij akkoord is

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota s

en de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking
nota s Omiijnde delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar

gemaakt

Jl

kui

Kernpunten
• De Kamervragen gaan over het niet kunnen registreren loggen van

geraadpleegde vertrouwelijke informatie door medewerkers bij de

Belastingdienst

Inspectie controle en toezicht

Op individueel niveau is bij vermoeden van misbruik van gegevens het wel

mogelijk te achterhalen welke informatie is geraadpleegd

Integriteit is een belangrijk thema binnen de Belastingdienst het is onderdeel

van de onboarding en personeelsgesprekken en er zijn middelen beschikbaar

om medewerkers bewust te maken over de interne integriteitregels
Corruptie komt niet alleen voor bij ondermijnende criminaiiteit maar is een

veel breder probleem De aanpak van corruptie maakt wel onderdeel uit van

de brede aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaiiteit

verantwoordelijkheid JenV In de beantwoording van de Kamervragen wordt

ook ingegaan op de aanpak tegen corruptie bij andere overheidsinstanties
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De antwoorden worden door u tnede namens de minister van Justitie en

Veiligheid verstuurd De vragen 5 13 14 en 15 liggen grotendeels op het

terreir van de minister JenV

In de beantwoording van vraag_14 wordt aangegeven wat de Douane doet op

het gebied van integrtteitsbeieid en de aanpak van corruptie in het kader van

de Verbeteragenda Integriteit
In de regeling van werkzaamheden van 11 oktoberji is na een verzoek van

het Kamerlid Azarkan DENK besloten om hierover een pienair debat te

voeren met daaraan voorafgaand een brief

U stas F B heeft periodiek een overleg om de aanpak weerbaarheid te

intensiveren Op 5 december is er een overleg hierover gepland

Toelichting

Op 9 oktoberji is in het NRC een artikel verschenen zie bijiage 3 over dat

de computersystemen van de Belastingdienst niet registreren welke

informatie medewerkers hebben opgevraagd Dat maakt het lasttg voor

opsporingsdiensten om corruptie te onderzoeken

Dit artikel is verschenen naar aanleiding van een strafrechtetijk onderzoek

naar een medewerker van de Belastingdienst die verdacht wordt van

corruptie

Begin november is de Tweede Kamer gemformeerd door minister van Justitie

en Veiligheid over de voortgang van de aanpak van georganiseerde

ondermijnende criminaliteit Dit wordt ook gemeld in antwoord op vraag 13

•

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

• Op 20 oktoberji is de uitstelbrief naar de Tweede Kamer gestuurd
• De Autoriteit Persoonsgegevens AP heeft ook vragen gesteld over de

berichtgeving De beantwoording van deze vragen zijn In lijn met de

antwoorden op Kamervragen AP heeft gevraagd om uiterlijk 23 november

hun vragen te beantwoorden Deze antwoorden worden separaat aan u

voorgelegd

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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