
A
Moot Deelplanningen zijn in concept aanscherping

en afetemming vindt komende week plaats J
Belastlngdtenst

m

Planning deeltraject | Visie fraudeaanpak

Mei Juni

Activiteiten 25 05 01 06 08 06 15 06 22 06 Afhankelijk van Actiehouderweek van

Ophalen fraudeaanpak primaire procesdirecties Input van primaire

procesdirecties

Samenvatten bevindingen

Kaders

fraude-

aanpak

Uitvraag directies werk bruikbaarheid kaders Input van primaire

procesdirecties

10 2 e

Beoordeien werk bruikbaarheid kaders

en ontwikkelen verbeteringen kaders

Uitwerken TK brief passages werking

verbetering kaders

r 1

In kaart brengen waarborgen identificeren

verbetermogelijkheden

KPMG

Verbetering
waarborgen

Uitwerken TK brief passages onderzoek

waarborgen vervoigstappen

Uitkomsten extern

onderzoek waarborgen
10 2 e

Ontwikkeien verbeteringen waarborgen NTB

Impiementatie extra en of verbeterde waarborgen NTB
Fase 2

Impiementatie van verbeterde fraudeaanpak kaders NTB

Laatste

stuurgroep voor

deadline TK brief 20
738450 00137
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m

Planning deeltraject | Onderzoek FSV tijdelijke beveiligde omgeving

Mei Juni

Activiteiten 25 05 01 06 08 06 15 06 22 06 Afhankelijk van Actiehouderweek van

Uitvraag en onderzoek procesdocumentatie
en liggende GEBs

Plannen interviews en of workshops

Workshops en of interviews om gebruik FSV

in kaart te brengen inci waarborgen

Beoordeien working gebruik FSV op impact

burgers en bedrijven

Uitwerken bevindingen in rapportage

Uitwerken TK brief passages onderzoek gebruik FSV

Intake Ophaien requirements bij de business waar

signalen nu binnenkomen MKB P Toeslagen

Input van primaire

procesdirecties

Beschikbaarheid experts

Beschikbaarheid experts

10 2 e

MM

KPMG

Werking en

gebruik FSV
MM

I
MM

MM

Input van primaire

procesdirecties 10 2 6

Tijdelijke
beveiligde
omgeving

Uitwerken scenario s tijdelijke beveiligde omgeving Capaciteit AVG

expertise IV D

MM

met IV D

Uitwerken TK brief passages vervoigstappen

beveiligde omgeving

Waar nodig Aanvullen en verbeteren GEBs

Gekozen scenario beveiligde omgeving uitwerken en

opdracht verstrekken tbv realisatie

Ontwikkelen en testen beveiligde omgeving

Implementeren beveiligde omgeving

10 2 e

Uitkomsten extern onderzoek NTB

Besluit beveiligde omgeving NTB

Fase 2

MM

NTB

MM

NTB

Laatste

stuurgroep voor

deadline TK brief 21
738450 00137
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Planning deeltraject | Onderzoek FSV achtigen beheersmaatregelen

Mei Juni

Activiteiten 25 05 01 06 08 06 15 06 22 06 Afhankelijk van Actiehouderweek van

Uitvraag groslijst applicaties Input van IV D KPMG

Ontwikkelen evaluatiekader FSV achtigen
IMI

Anaiyseren grosiijst ter selectie FSV achtigen Labei
MU

Uitvraag en onderzoek procesdocunnentatie
en iiggende GEBs

Input primaire procesdirecties 10 2 e

KFMG
Working en

gebruik
FSV

achtigen Plannen interviews en of workshops Beschikbaarheid experts
Mil

Workshops en of interviews om gebruik
FSV achtigen in kaart te brengen

Beschikbaarheid experts KPMG

Uitwerken bevindingen in rapportage
Mil

Uitwerken TK brief passages onderzoek FSV achtigen
Mil

Beheers

maatrgln Ontwikkeien beheersmaatregeien FSV achtigen NTB

I

Impiementatie beheersmaatregeien FSV achtigen Input van primaire procesdirecties NTB

Fase 2

Onderzoek naar impact FSV achtigen op

burgers en bedrijven

Label Labei

LaatsteA

stuurgroep
deadline TK brief 22

738450 00137
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Planning deeltraject | Inzagerecht

Mei Juni

Activiteiten 25 05 01 06 08 06 15 06 22 06 Afhankelijk van Actiehouderweek van

I

Analyse juridische grondslag scenario s inzage I VT

I

Indien nodig Uitwerken plan procesinrichting

dossierinzage

Besluit juridische

grondslag

NTBInzage
recht

I

Uitwerken TK brief passages inzagegrecht 10 2 6

I

IIndien nodig aanwijzen proceseigenaar dossierinzag
inrichten en implementeren proces dossierinzage

NTB

Fase 2

I

LaatstG

stLiurgroep voor^

deadline TK bnef

23
738450 00137
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Planning deeltraject | Interne maatregelen 1 2

Mei Juni

Activiteiten 25 05 01 06 08 06 15 06 22 06 Afhankelijk van Actiehouderweek van

I
Input verzamelen eerdere AVG awareness

en schoningsacties

Input uit organisatie
10 2 eI

Input verzamelen huidig proces AVG incident

afhandeling

Mil MM

I
Diverse

interne

maat-

regelen

Samenvatten huidige interne maatregelen
MM

I
Indien nodig Uitwerken verbetervoorstellen

interne maatregelen

NTB
1

Uitwerken TK brief passages interne maatregelen NTB

1

Maken functieomschrijvingen nieuwe medewerkers FG 10 2 e

I

Uitwerken addendum O F rapport tbv mdw FG
MM

Schrijven passage TK brief positie FG
MM

Versterken

posities Maken functieomschrijvingen nieuwe medewerkers PO BD
10 2 6

Uitwerken addendum O F rapport tbv mdw PO
MM

Schrijven passage TK brief positie PO BD
MM

Laatste

stuurgroep voor

deadline TK brief 24
738450 00137
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Let op

Overlappend met activiteiten onder

Fraudeaanpak
Planning deeltraject | Interne maatregelen 2 2

Mei Juni

Activiteiten 25 05 01 06 08 06 15 06 Afhankelijk van Actiehouderweek van

In kaart brengen waarborgen identificeren

verbetermogelijkheden

KPMGUitkomsten extern

onderzoek

Uitwerken voorstel vervolgstappen verbetering

waarborgen

M PI

Waar-

borgen
10 2 e

Uitwerken TK brief passages uitkomst

onderzoek waarborgen

M PI

10 2 e

r

Ontwikkeien verbeteringen waarborgen NTB

Impiementatie extra en of verbeterde waarborgen NTB

Impiementatie van nieuwe verbeterde

interne maatregelen

NTB

Fase 2

Impiementatie versterking positie FG NTB

Impiementatie versterking positie PO BD NTB

Laatste

stuurgroep voor

deadline TK brief 25
738450 00137



A
Moot Deelplanningen zijn in concept aanscherping

en afstemming vindt komende week plaats J
Belastlngdienst

m

Planning deeltraject | Vervoigstappen

Mei Juni

Activiteiten 25 05 01 06 08 06 15 06 22 06 Afhankelijk van Actiehouderweek van

I

Uitwerken passages TK brief vervoigstappen
onderzoek fase 2

Uitkomsten extern

onderzoek

NTB

Vervoig-
stappen

Uitwerken passages TK brief processtappen

ontwikkeling nieuwe applicatie
10 2 e

Laatste

Etuurgroep voor

deadline TK brisf

26
738450 00137



Belasdngdtenst
m

8 Aanscherping scope

fasering FSV traject ter

informatie

27
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Belastlngdtenst
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FSV traject wordt uitgevoerd in twee fases

Fase 1 Impactanalyse FSV en nemen van maatregelen \
i

Fase 2 Verdiepend onderzoek

Doel 1 Inzage geven in welke impact het gebruik van FSV achtigen
heeft kunnen hebben op burgers en bedrijven 2 In het geval van

negatieve impact op burgers en bedrijven beoordelen voor welke groepen
welke vorm van herstel nodig is en 3 Beschrijven hoe we toezicht en

inzage in dossiers gaan vormgeven

Doei 1 Terugkijkend Inzage geven in hoe FSV werd gebruikt welke

impact dit heeft kunnen hebben op burgers en bedrijven en hoe we

invulling geven aan inzageverzoeken en tijdelijke beveiligde voorziening
2 Huidige situatie Inzage geven of vergelijkbare problemen zich

voordoen bij FSV achtigen en welke beheersmaatregelen we per direct

treffen en 3 Vooruitblikken op vervolgacties

Inzicht geven in hoe FSV is gebruikt wat impact op burgers en bedrijven heeft

kunnen zijn en welke beheersmaatregelen we treffen

A Terugkijkend Hoe is FSV gebruikt welke problemen constateren we en

welke impact heeft FSV op burgers en bedrijven kunnen hebben

waarbij we onderscheid aanbrengen tussen toeslagen en belastingen
B Beheersmaatregelen Inrichten van tijdelijke beveiligde voorziening

voor registratie signalen en inrichten of hoe we aan inzageverzoeken

tegemoet kunnen komen in lijn met eerste brief en toegezegde acties

2 Huidige situatie Inzicht geveh of er FSV achtigen bestaan hoe deze zijh

gebruikt of er vergelijkbare problemen zijn als bij FSV en welke

beheersmaatregelen we per direct treffen

A Beoordeling applicaties o b v door de externe partij gevalideerde
criteria die ingaan op zowel a opvoeren bewerken en afvoeren van

data als b gebruik van data in de processen Criteria gaan o m over

is applicatie bedoeld voor signalen leiden deze tot intensiever toezicht

zijn er onzorgvuldige koppelingen naar andere systemen warden

specifieke persoonsgegevens gebruikt zoals tweede nationaliteit etc

B Op de korte termijn beheersmaatregelen treffen

i Indien daar noodzaak toe is dichtzetten van FSV achtigen
ii Vergroten bewustzijn AVG onder medewerkers inch verzoek

onzorgvuldige verwerkingen van persoonsgegevens te melden

iii Een actie waarbij alle oude lijsten bv query s uit FSV en

eigenstandige Excel lijsten in datakluis worden opgeslagen
3 Vooruitblikken op toekomst Wat zijn vervolgacties en welke preventieve

beheersmaatregelen regelen we In met een procedure voor het geval we

Afronding Begin juli

Inzicht geven in wat de impact van FSV achtigen op burgers en bedrijven
heeft kunnen zijn waarbij we onderscheid aanbrengen tussen toeslagen en

belastingen inclusief een inschatting in welke periode deze impact heeft

kunnen optreden
In het geval dat ult het onderzoek In fase 1 naar de impact van FSV en in fase

2 naar de impact van FSV achtigen blijkt dat er sprake is van een negatieve

impact op burgers en bedrijven beoordelen of een vorm van herstel nodig is

In dit geval construeren of in individuele gevallen de gegevens in FSV of FSV

achtigen en het gebruik daarvan eeh doorslaggevende rol heeft gehad in

toezicht en handhaving Nb De verwachting is dat het ingewikkeld en in

sommige gevailen niet mogelijk is om dit vast te stellen

Uiteenzetten wat we richting de toekomst gaan doen om i structureel de

toezicht op een goede manier in te richten en ii tegemoet te komen aan de

verwachtingen van burgers en bedrijven om structureel meer inzicht te

kunnen geven in dossiers

2

3

Onder impact op burger en bedrijven verstaan we dat onzorgvuldig verkregen
of behandeide gegevens in FSV of FSV achtigen een doorslaggevende rol

hebben gehad in de keuze voor een intensievere toezicht behandeiing en of

tot een voor de burger bedrijf mogelijk hadelige behahdeiihg heeft geleid bij
de beoordeling van de belastingaanslag of het recht op toeslag

tekortkomingen constateren Afronding N t b

28
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Belastlngdienst
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Meer detail | Welke vragen m b t FSV en FSV achtigen beantwoorden

we in fase 1 en 2

Vragen te beantwoorden FSV achtigenFSV

Fase 1 Fase 2 Fase 2_ 3SI

Hoe werd applicatie gebruikt welke mogelijke problemen constateren we

^ en welke beheersmaatregelen treffen we per direct om deze problemen
te voorkomen

O 9

Welke impact heeft het gebruik van de gegevens kunnen hebben op

^ burgers en bedrijven en wat is de waarschijnlijkheid dat zich dit heeft

voorgedaan
O e

Indien we constateren dat er sprake heeft kunnen zijn van een negatieve

impact op burgers en bedrijven welke vorm van herstel voor welke

groepen is dan passend Kunnen we in individuele gevallen construeren

^ wat de impact is geweest van het verwerken van het signaal is geweest

op toezicht en dienstverlening Nb De verwachting is dat het

ingewikkeld en in sommige gevallen niet mogelijk is om dit vast te

stelien

O o

29
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Belastlngdtenst
m

Afbakening van scope FSV en FSV achtigen 1 2

Groene tekst aangepast na Stuurgroep

Afbakening
van scope

Welke applicaties beschouwen we mogelijk allemaal als FSV achtig
• Als vertrekpunt voor het in beeld brengen van FSV achtige applicaties nemen we

• De 900 centraal beheerde applicaties de lokaal ontwikkelde applicaties LOA s

• Verwerkingenregister waarin is opgenomen voor welke verwerkingen applicaties worden gebruikt met signalen voor dienstverlening en

toezicht die persoonsgegevens bevatten
• Om in kaart te brengen welke applicaties als FSV achtig beschouwd beoordelen we deze applicaties aan de hand van criteria op vergelijkbaarheid

met FSV Dit zijn zowel criteria die ingaan op vergelijkbaarheid met FSV als waarbij de applicaties worden getoetst aan de hand van wettelijke
vereisten Deze lijst met criteria wordt vooraf door de externe onderzoeker gevalideerd

• Wordt de applicatie gebruikt in toezicht en handhavingsprocessen
• Worden in de applicaties signalen verwerkt
• Zijn er vergelijkbare problemen zoals teveel gemachtigden mogelijkheid om exportfunctie te maken
• Voldoet de applicatie aan de eisen van de AVG archiefwet informatiebeveiliging Baseline Informatiebeveiliging Overheid
• Zijn er oneigenlijke koppelingen met andere applicaties bijv oneigenlijke koppelingen aan risicomodellen
• Worden de gegevens in de applicatie lijst in het proces gebruikt voor het bepalen van het niveau of de intensiteit van het toezicht
• Worden aan de applicatie lijst data toegevoegd die anders zijn dan de data die normaal gebruikt worden in het subjectgerichte toezicht Dit

gaat bijvoorbeeld specifieke categorieen persoonsgegevens zoals specifieke persoonsgegevens als tweede nationaliteit sanctie gerelateerde
informatie of risico indicerende kwalificaties zoals deze in FSV zijn opgeslagen

• We maken op voorhand geen onderscheid of deze applicaties alleen interne of externe signalen bevatten Ook applicaties waarbij door interne

analyses data en fraudesignalen ontstaan zijn binnen scope
• Bij het opstellen van de criteria zoeken we ook de aansluiting bij de criteria die de AP hanteert voor zwarte lijsten^
• Bij het beoordeien of er nog andere FSV achtigen bestaan worden alle primaire dienstonderdelen in beeld genomen dus ook Douane FIOD en

Toeslagen
• We beoordelen in eerste instantie de 900 centraal beheerde applicaties en LOA s We sluiten niet op voorhand overige lijsten met subjectgevens

uit bijv query s uit FSV of eigenstandige Excel lijsten die worden gebruikt en een vergelijkbaarheid tonen met FSV Dit betreft Excel lijsten die

een lijst vormen van gegevens van twee of meer subjecten Excel lijsten die zijn gemaakt voor een subject vallen buiten de scope
• Voor deze andere vormen van lijsten met data treffen we ook andere beheersmaatregelen nameiijk i een actie waarbij we in voorkomende

gevallen oude data^ in een beveiligde datakluis wordt opgeslagen en ii een bewustwordingsprogramma over de eisen van de AVG onder

medewerkers waarbij van medewerkers ook wordt gevraagd om onzorgvuldige verwerkingen van persoonsgegevens te melden

Nb Binnen de Belastingdienst worden volgend uit de handhavingsstrategie doorlopend risico inschattingen gemaakt en vindt er selectie en

classificatie plaats omdat de Belastingdienst niet alle aangiften of alle bedrijven kan beoordelen De strategie en de hieruit voortvioeiende werkwijze
moeten we goed uitleggen in de Kamerbrief De kanttekening die daarbij expliciet gemaakt moet worden is dat nationaliteit evenals andere

bijzondere gegevens conform AVG nooit gebruikt mogen worden anders dan wettelijk bepaald

1 De Autoriteit Persoonsgegevens heeft o m een AVG handleiding protocol zwarte lijst opgesteld

738450 bepalen welke termijn en of kaders uit de AVG of Archiefwet we hiervoor hanteren
30
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Afbakening van scope FSV en FSV achtigen 2 2

Groene tekst aangepast na Stuurgroep

Afbakening
van scope

Hoe diep willen we gaan in het beoordelen van het gebruik van de applicaties
• Bij de beoordeling maken we een onderscheid tussen

• De verwerking waarin de lijst tot stand komt het proces van opvoeren bewerken en afvoeren
• De verwerkingen waarin de lijst vervolgens worden gebruikt

Beide verwerkingen zijn binnen scope
• Voor FSV kijken we in fase 1 naar i waar FSV voor bedoeld was ii hoe FSV is gebruikt in welke toezicht en handhavingsprocessen iii welke

mogelijke impact dit heeft kunnen hebben op burgers en bedrijven waarbij we een onderscheid maken tussen Toeslagen en Belastingdienst en

iv wat de waarschijnlijkheid is geweest dat deze impact heeft op kunnen treden Indien we constateren dat er sprake heeft kunnen zijn van een

negatieve impact op burgers en bedrijven bepalen we in fase 2 welke vorm van herstel voor welke groepen dan passend is en in dat geval
construeren we het gebruik van de gegevens in de applicaties een doorslaggevende rol heeft gehad

• Voor FSV achtigen kijken we in fase 1 naar i of deze applicaties een vergelijkbaarheid tonen met FSV ii waar deze applicaties voor bedoeld

waren iii hoe deze FSV achtigen zijn gebruikt in welke toezicht en handhavingsprocessen en iv welke beheersmaatregelen we moeten treffen

om mogelijke problemen te voorkomen In fase 2 kijken we voor FSV achtigen naar i welke mogelijke impact dit heeft kunnen hebben op

burgers en bedrijven waarbij we een onderscheid maken tussen Toeslagen en Belastingdienst en ii wat de waarschijnlijkheid is geweest dat

deze impact hebben kunnen op treden en iii of in individuele gevallen de gegevens en het gebruik daarvan een doorslaggevende rol heeft gehad
in nadelige beslissingen

Kijken we alleen naar huidige processen en applicaties of gaan we ook terug in de tijd En zo ja tot hoever
• In fase 1 kijken we naar huidige FSV en de FSV achtigen die in 2019 en 2020 in gebruik zijn waren Indien we constateren dat er sprake heeft

kunnen zijn van een negatieve impact op burgers en bedrijven beoordelen we ook in hoeverre de mogelijke impact al eerder dan 2019 en 2020

heeft kunnen optreden
• In fase 2 beoordelen we voor de FSV achtigen welke impact er mogelijk is geweest op burgers en bedrijven Indien we constateren dat er sprake

heeft kunnen zijn van een negatieve impact op burgers en bedrijven beoordelen we ook of deze impact ook al eerder heeft kunnen optreden dan

2019 en 2020

31
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9 Agenda voor stuurgroep
volgende week
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Agenda wordt komende week vender afgestemd door

projectbureau met verschillende directies

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Actie en besluitenlijst 22 mei

4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 28 mei

5 Visie fraude aanpak Overzicht huidige kaders en uitwerking per

primair procesdirectie analyse tekortkomingen huidige kaders

6 FSV Overzicht processen waarin FSV wordt toegepast en voorstel

rapportage opzet

7 FSV achtigen Evaluatiekader inherent risicoprofiel FSV achtigen en

lijst met FSV achtige applicaties

8 Interne maatregelen Overzicht huidige AVG communicatie en

training en huidige proces incident afhandeling

9 Vervoigstappen Voorstel scope onderzoek fase 2

10 Voorstel agenda stuurgroep 11 juni
11 Rondvraag en sluiting

Voorstel

Agenda
stuurgroep
vrijdag 5 juni

j 33
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10 Rondvraag en sluiting
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Belastingdienst

VERTROUWELIJK Directie Midden en

Kleinbedrijf

Contactpersoon

10 2 e

vers ag
Datum

2 juni 2020

Versienummer

MT overleg MKB

1

Bijiagen
Geen

MT overleg MKB

Dinsdag 2 juni 2020

Utrecht

Omsclirijving

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig
10 2 e

MedezeggenschapKopie aan

0 1 ACTUALITEITEN

buiten verzoek

VERTROUWELIJK Pagina 1 van 2

742682 00138



02 BASIS OP ORDE

02 01 Voortgang Fraudesignaleringsvoorziening FSV

Het MT MKB spreekt mondeling over de voortgang rondom FSV Flet risico dat

wordt gezien is eerder verwoord in de Viermaandsrapportage Flet MT hecht eraan

dat er feitelijk over wordt gerapporteerd en gesproken Dat dient ook als basis

voor overleg met de DG

buiten verzoek

VERTROUWELIJK Pagina 2 van 2
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Bcla tingdimst
Verslag MT CAP definitief

Weeknummer 23

Datum

Aanwezig

2 juni 2020

Jan Melsen fvoorzittehJ
11 00 12 00

10 2 e

Afwezig

Gasten

10 2 e

A OPENING

buiten verzoek

B TER BESPREKING BESLUITVORMING

buiten verzoek
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buiten verzoek

4 Vervolg FSV

Naar aanleiding van de stuurgroep FSV van vrijdag 22 5 is in kiein verband met de stas

doorgesproken over de fasering en de scope van het FSV traject De uitkomsten van dit overieg
staan in een bijgevoegd document Inmiddeis is duideiijk weike bijdrage we vanuit CAP moeten

ieveren

Samen met de notitie en Kamerbrief over de gunning van het externe onderzoek zijn deze

uitkomsten 25 5 ter besluitvorming voorgelegd aan de beide staatssecretarissen

10 2 e heeft over dit traject regelmatig contact met Jaap Zoon AD GO en Maarten Jonker

Directeur IV D i io 2 e imerkt nog op dat we bij uitievering van gegevens aan interne partijen

wei voorwaarden steilen maar deze partijen zijn zeif verantwoordelijk voor het gebruik

buiten verzoek

Pagina 2 van 4
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Plan van aanpak project FSV bij MKB

1 Inleiding
Door de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het Fraude Signaleringsvoorziening {FSV Hierover is

op 28 april een antwoord gestuurd aan de TK waarin een aantal punten is benoemd die nader

uitgezocht moeten worden Aanvullend zijn op 11 mei nog extra vragen gesteld Otn op een

gestructureerde wijze te komen tot beantwoording van deze vragen is erbinnen de Belastingdienst

een project in gang gezet waarin alle Directies van de Bd een verantwoordelijkheid hebben het

project tweede brief TK over FSV { achtigen Het project FSV bij MKB beoogt invulling te geven aan

de MKB verantwoordelijkheid bij dit project

In de TK brief is een tweetal punten benoemd met subonderdelen deze punten worden voor het

project als leidend genomen Afspraak is dat elk van de directies verantwoordelijk is voor de

beantwoording van alle vragen tav haar eigen directie Daarnaast is de verantwoordelijkheid voor de

cobrdinatie van enkele vragen verdeeld onder de directies MKB isdaarbij verantwoordelijk voor de

cobrdinatie van een deel van onderdeel 1C en 1 G b Overzichtlijst GEB s en geadviseerde

maatregelen en beschrijving proces van handeling van meldingen die direct handelen vereisen

Dit plan gaat in op de aanpak van deze twee onderdelen

1 Organiseer de beantwoording van alle vragen inclusief de extra vraag voor MKB

2 Verzamel en coordineer de beantwoording van vraag lC deels en 1Gb voor alle directies

van de Belastingdienst

N2 Uitgangspunt van het project
Uitgangspunt voor het project zijn de verschillende brieven naar de TK over de FSV Met name brief

van 28 april en brief van 11 mei j l

Voor de afbakening van de applicaties die in beschouwing worden genomen wordt de scope gebruikt
zoals die in de stuurgroep FSV is vastgesteld d d 22 mei 2020

Dit project focust zich primair op Fase 1 van het traject zoals dat door de stuurgroep FSV is

vastgesteld 22 mei 2020 Fase 2 wordt op een later moment opgepakt

Focus is op het proces omdat het proces leidend is voor wat betreft de digitale ondersteuning en dus

het gebruikvan applicaties Op basis van rechtsgrond en doelbinding

Naast de focus op toezichtsignalen worden bij het beschouwen van de processen ook

informatieverzoeken meegenomen^ Ook daarvoor werd FSV gebruikt als registratietool

Vervoigtrajecten zoals het opzetten van een nieuwof aangepast FSVvallen niet onder dit project en

kunnen indien gewenst als een nieuw project in gang worden gezet Wei vallen dete nemen korte

termijn beheersmaatregelen onder dit project

Resultaten uit dit project worden meegegeven aan het Belastingdienst brede FSV project als input

voor de beantwoording van de TK brieven

^
Het gaat hierom toezichtsignalen en informatieverzoeken die bij fraude EOSMKB binnenkomen

1
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3 Project organisatie
Opdrachtgever voor dit deelproject is

brede stuurgroep waarbinnen hij verantwoordelijk is voor de onderwerpen in dit deelproject Verder

betrokken als senior supplier

10 2 e Deze neemt deel aan de Bd

i 10 2 e

Deelnemers aan het project zijn

Naam Rol Verantwoordelijk voor

Projectleider Verzorgtde procesmatige begeleiding van het project

storing wekelijkse projectteamoverleggen maken

voortgangsrapportages etc

Gedelegeerd

Business owner FSV

Geeft oa input tav uitgevoerde en uit te voeren

PIA GEB s10 2 6

Verzorgt input vanuit Klantbehandeling MKB w o

fraude EOS aan dit MKB project

Landelijk

Handhavingsadviseur

Fraude

Projectleider privacy

bescherming

Verzorgt de planning van uit te voeren GEB s en laat

deze uiitvoeren Geeft advies aan MT over uitgevoerde

GEB s beoordeelt uit te voeren mitigerende

maatregelen op effectiviteit en uitvoerbaarheid

Gaat verder met het operationeel maken van de SIM

sessie MKB gericht op de AVG Archiefwet en WOO

beheerssmaatregel van het project

Evalueert de kennis en kunde van de penvoerders MKB

m b t de AVG voor de verdere professionalisering van

het netwerk beheersmaatregel van het project

V

X
Deze deelnemers Vormen samen het Projectteam FSV MKB

Naast de deelverantwoordelijkheid per projectteamlid is het projectteam FSV MKB als geheel

verantwoordelijk voor

Het doen van voorstellen voor bijsturing

Reviewen tussenresultaten en eindresultaat van opgeleverde documenten

Gevraagd en ongevraagd input leveren ter verbetering van de resultaten van het project

Wekelijks komt het projectteam bijeen om voortgangen inhoudte bespreken

Wekelijks is er afstemming over de voorgang en tbv stuurgroep annotatie tussen projectleider en

opdrachtgever en senior supplier met eventueel 1 of meer inhoudelijk deskundigen

De projectleider heeft minimaal wekelijks afstemming met het overkoepelende projectteam

Deel van het project betreft ookde codrdinatie van de activiteiten van de externe onderzoeker

KPMG Hiertoe is 2x per week een afstemming met KPMG

4 Aanpak
In het Belastingdienst brede project valt de aanpak uiteen in een fase 1 ten behoeve van kamerbrief

begin juli en een fase 2 waarvoor nog geen planning is gegeven Fase 2 blijf in dit plan buiten focus

2
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Daarbij wordt allereerst input geleverd vanuit MKB voor alle vragen 1A t m 11 en van 2A en 2B Ten

tweede is MKB verantwoordelijkvoor de codrdinatie van de beantwoording van de vragen 1C en 1Gb

voor heel de Belastingdienst waartoe het externe bureau een inhoudelijke audit uitvoert KPMG is

vanuit I V D ingehuurd voor de uitvoering van een extern onderzoek rondom FSV en FSV achtigen

Een belangrijkdeei van ditonderzoek betreft invuiiing van de vragen 1C en IG De codrdinatie van

dit onderzoek wordt vanuit de Beiastingdienst gedaan van uit iV D voor wat betreft de

documentenstroom en vanuit MKB voor wat betreft de afdelingen medewerkers waarmee door

KPMG gesproken gaat worden

Ten derde is MKB verantwoordelijk voor het onderzoek naar de beheersmaatregelen bij de

informatiestromen waar FSV{ achtigen worden of werd gebruikt t^rin is samenwerking metde

Keten Generiek Kantoor en Toezicht

MKB richt zich bij de aanpak van fase 1 vooral op het optimaai onde^‘steune^ van het externe

onderzoek door KPMG Daartoe worden contacten geiegd met interne deskundigen worden ideeen

aangeleverd en wordt inhoudelijke ondersteuning verieend waar nodig

1 Inventarisatie binnen MKB

Voor elk van de deelvragen is een onderdeel van de Belastingdienst verantwoordelijk Sturing

etc vind van daaruit plaats waar nodig wordt door MKB desbevraagd input geleverd

Aanpak WieNr Vraag

Hoe werkt aanpak Fraude1 A UHB

Hoe werkte het FSV systeem Gereed1 B nvt

welke problemen zijn er met het FSV

systeem

Start gemaakt1C MKB en extern

rapport

Nvt {extern

rapport

1 D Zijn er andere vergeiijkbare systemen Rapport externe

inrichten beveiiigde omgeving voor

opslag data datakluis

Technische oplossingIGa Keten GKT

Maken rondsturen

vragenlijst Bd breed

Verzamelen en reviewen

1Gb Wat doen we tussentijds met de

fraude signalen

MKB

inzage recht burgers en bedrijven in FSV iV D1 H

2B Belastingbrede interne maatregelen PSG IV D

extern rapport

Aanpak

Contact met andere deelprojectleiders over format en planning

Contact met eigen MKB speciaiisten over de diverse onderwerpen

inventarisatie interviews door extern bureau

2 Fase 1 Impact analyse FSV en nemen van maatregelen

Omdat input voor de 2 brief reeds op 22 juni geleverd moet zijn is een versneld traject

noodzakelijk gericht op de systemen die gebruikt worden waar een mogelijke link met

toezichtsignalen zit Bij de uitwerking van dit onderdeel is bij KPMG een uitsplitsing gemaakt in

twee deeionderzoeken 1 onderzoek naar FSV en 2 Het onderzoek naar FSV achtigen Een

uitwerking van hun pianning is opgenomen in de Bd brede planning Hieronder wordt

aangegeven hoe de begeleiding vanuit MKB voor deze beide trajecten wordt aangepakt

3
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Inventarisatie contactpersonen en specialisten per dienstonderdeel

Inventarisatie van de beschikbare documentatie

Ondersteuning geven aan KPMG bij de definitie en afbakening van de FSV achtigen

processen

Cobrdinatie van gesprekken en workshops rondom de door KPMG te interviewen personen

binnen de Belastingdienst

Reviewen en waar nodig becommentarieren van de resultaten van KPMG Inhoudelijk is

KPMG verantwoordelijk het is derhalve aan KPMG of de inhoudelijke review nog leidt tot

aanpassing van het eindrapport

1

2

3

4

5

Tussenproducten

Overzicht contactpersonen

Review van tussenresultaten en eindresultaat KPMG^

3 Onderzoek beheersmaatregelen bij de informatiestromen en processen waar FSV achtigen

worden gebruikt

Uit eigen onderzoek {o a vragenlijst MKB en onderzoek van KPMG komen naar verwachting

diverse FSV achtigen naar boven die gebruikt worden in de processen voor toezichtsignalen Niet

bij al deze processen is de privacy gevoeiigheid duidelijk Hier is derhalve aiiereerst inzicht in

nodig en vervolgens dienen de te nemen maatregelen inzichtelijk gemaakt te worden Naast

deze maatregeien worden ais genericke maatregei door de keten GKT samen met IV D

scenario s voor een tijdelijk beveiiigde omgeving gemaakt Hier levert MKB een deel van de

requirements voor {gericht op de signaien

Aanpak

Onderzoek FSV achtigen Hiervoor worden Belastingdienstbreed vragenlijsten rondgestuurd

en wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het nadere onderzoek door KPMG

Onderzoek naar generiek te nemen beheersmaatregelen {beveiiigde omgevingtbv signaien

die bewaard moeten worden

Middels een workshop met inhoudelijk deskundigen opstellen van de requirement voor de

toezichtsignalen wanneer wel niet bewaren etc

Vastleggen beschrijven van de processen {AO IC s Wat zijn de applicaties die daar onder

hangen

Opvoeren verwerkingen in AVG register

Bepalen of of er een GEB PIA nodig is

Uitvoeren van GEB s op die processen waarin hoge risico s worden gesignaleerd aan de hand

van de PIA criteria

Nemen en implementeren van maatregelen Deze kunnen enerzijds procesmatig zijn maar

ook technisch van aard Voorbeelden hiervan zijn autorisaties aanpassen van

werkinstructies stopzetten van werkstromen vastleggen in besloten omgevingen weghalen

accounts etc

1

2

3

4

5

6

7

8

Tussenproducten

Lijst FSV achtigen

Lijst uit tevoeren GEB s

Overzicht maatregelen

4
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Overzicht nieuwe processen werkinstructies etc

Eisen aan eventueel nieuw te ontwikkelen producten

5 Planning

Voor de onderdelen 1 en 2 uit de aanpak hiervoor wordt verwezen naar de planning zoals die in het

Belastingbrede FSV project is gemaakt Hieronder vender een indicatieve planning voor onderdeel 3

Onderzoek beheersmaatregelen Daarbij ook aangegeven welke resources er naar verwachting nodig

zijn In deze planning zijn alleen die onderdelen ingepland die deel uitmaken van Ease 1 van het Bd

Brede plan Vanaf punt 4 in de aanpak vallen de onderdelen in fase 2 en wordt op een later moment

een definitieve planning gemaakt

Beschrijving Op te leveren productNr Resources Wanneer

gereed

Onderzoek FSV achtigen

MKB

Voorlopige Lijst FSV achtigen

MKB

la Eigen

projectteam

4 juni

lb Onderzoek FSV achtigen

overige directies

Voorlopige Lijst FSV achtigen
Bd breed

Specialisten in

de uitvoering

lOjuni

Oplevering FSV achtigen
KPMG

Definitieve volledige lijst FSV

achtigen

Ic KPMG 14juni

Onderzoek generiek te

nemen maatregelen

Generieke maatregelen2 Business

consultants

BC enGKT

22juni

Workshop requirements Requirements op de

toezichtsignalen

Specialisten

primaire

directies

3 14 juni

Vastleggen beschrijven van

de processen

Overzicht processen4 BC en PD Pm

AVG register bijwerken5 pm

BepalingGEB PIA6 Pm

Uitvoering GEB s7 Pm

Implementatie

beheersmaatregelen

8 i Pm

5
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6 Risicoanalyse
De volgende risico s worden onderkent en beheerst

BeheersingRisico

Afstemming rond beantwoording

vragen tussen projectleider van die

vraag en MKB

Bd directie verantwoordelijk voor codrdinatie bepaalt het

format en compleetheid MKB bepaald wie kan invullen

Onvoldoende medewerking van de

specialisten bij de diverse directies

b v doortijdgebrek vragenlijst

moeheid etc

Opschalen richting directeuren zodat meer prioriteit kan

worden gegeven

Relatief weinig speciaiisten

beschikbaar voor ondersteuning bij

dit project

Collega’s bijschakelen

1 De in beeid gebrachte processtappen GEB worden

door MKB aan IV D ter goedkeuring ingediend

Onduidelijkheid t a v de inbreng

van de FG en iV D

2 ^ftis IV D geen tijd heeft voor advisering ihkv GEB s

^ mogeiijk extern inhuren van een medewerker die zeer

^ehept is met het maken van GEB s First time right

Je hebt continu backup nodig zodat we uniform

|H vergeiijbare GEB s maken die van de juiste kwaiiteit

voidoen

De evaluatie van kennis en kunde van penvoerders

^tart vandaag resuitaten ieiden mogelijktot een

risico voor wat betreft kwaiiteit en dooriooptijd van

^het PiA traject

3 De FG dient commitment te geven om zijn inbreng te

^

^
ieveren indien die benodigd is

iV D is van de advisering en geeft

veelal aan dat ze geen capaciteit

kunnen ieveren

Sturingvan project is politiek

gedreven met een harde deadline

Accepteren dat geen 100 volledigheid gerealiseerd kan

worden in fase 1 En dit ook communiceren richting de

politiek

Processen zijn onvoliedig of niet

beschreven

Daar waar mogeiijk uitgaan van een hoger niveau van

beschrijving en waar dit niet mogeiijk is dit expliciet aangeven

bij de uitwerking En accepteren dat hierdoor mogeiijk

appiicaties pas in de 2^ fase onderkend worden

6
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7 Bijiagen

Bijiage 1 Contactpersonen omgeving van het project

Projectteam Bd breed

Wie Verantwoordelijk voor

Projectleider overkoepelende Bd brede FSV project

UHB

IV D

Bureau DG Bel10 2 e

Bureau DG Bel

BCG

BCG

Contactpersonen Directieniveau

Wie Van waaruit k

10 2 6 Particulieren

Jaap Zoon GO

Toeslagen

MKB10 2 6 k

CAP k A

Contactpersonen tactisch niveau

Wie Van waaruit

MKB

Particulieren

Toeslagen10 2 6

Grote Ondernemingen

CAP

r

7
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BIjIage 2 Integrale planning Belastingdienst brede project
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Concerndirectie IV D

Inlichtingen
cd IV D

Afdeling D S
10 2 e

Datum

03 06 2020

notitie Rechtsvragen en toelichting Inzagerecht en FSV

Rechtsvragen
1 Hoe gaan andere toezichthouders om met inzage in toezicht en

fraudemeldingen systemen Zijn er overwegingen dat de Belastingdienst de

inzage op dezeifde manier uitwerkt kan een andere uitwerking tot

consequenties ieiden bij andere toezichthouders en tot precedentwerking
2 Welke gegevens moeten worden verstrekt op grond van het inzagerecht AVG

3 In weike gevaiien moet de Beiastingdienst een beroep doen op de

uitzonderingen op het inzagerecht in het kader van FSV Concreet welke

weigeringsgronden als bedoeld in artikel 23 AVG juncto 41 UAVG kunnen in het

geval van FSV noodzaken tot weigering van inzage en van welke feiten en

omstandigheden moet er dan sprake zijn
4 Welke consequenties heeft de behandeiing van de huidige verzoeken inzake

FSV voor aiie toekomstige situaties rond toezicht en fraudesignaien
5 Kunt u concrete aanbevelingen doen over het opstellen van nadere

regeigeving op grond van de UAVG en categorisch weigering op grond van

belangen toezicht en opsporing Is er daarbij de facto sprake van

structureie categorische beperkingen van het inzagerecht ais bedoeid in de

Memorie van Toelichting bij artikei 41 UAVG Zo ja wat betekent dat voor de

besiissingen en de rechtspositie van de Beiastingdienst en de betrokkenen

6 Op basis van weike overwegingen kan de Beiastingdienst het beste een

besiuit nemen over de inzageverzoeken FSV

7 Kan er voor de nu lopende zaken met betrekking tot Toesiagen een

uitzondering worden gemaakt voor de toesiaggerechtigden En heeft die

uitzondering consequenties voor de Beiastingdienst of andere

toezichthoudende organisaties in het kader van precedentwerking

Pagina 1 van 4
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Toelichting
1 Aanleiding
• Op 28 29 februari 2020 hebben RTL en Trouw een artikel gepubliceerd

gebaseerd op de gegevensbeschermingseffectbeoordeling Fraude

Signalering Voorziening GEB FSV Kern van dat artikel is de kritische

GEB op de applicatie FSV en de suggestie van een zogenoemde zwarte

lijst De applicatie zekerheidshalve uitgezet Pas als het hele

toezichtsproces is gecontroleerd en er voldoende maatregelen zijn

genomen op naleving AVG kan de applicatie eventueel weer worden

aangezet

2 Inzageverzoeken
• Naar aanleiding van het artikel over de applicatie FSV en de suggestie van

een zogenoemde zwarte lijst zijn meerdere inzageverzoeken ontvangen
Er zijn circa een 80 tal zogenoemde FSV verzoeken Vrijwel alle

verzoeken zijn van belastingplichtigen die vallen onder de directies

Particulieren en MKB daarnaast zijn er enkele verzoeken gericht aan GO

en de FIOD er zijn op dit moment slechts enkele verzoeken van

toeslaggerechtigden
• Floewel niet alle verzoekers zich expliciet op de AVG beroepen zijn de

verzoeken wel als AVG verzoek aangemerkt De uiterlijke termijn voor

beantwoording is reeds verstreken of verstrijkt op korte termijn Vrijdag 5

juni zijn van de 80 inzageverzoeken 28 ult de termijn gelopen Op 12 juni
zal dit opgelopen zijn tot 45 van de 80 Er zijn nog geen

ingebrekestellingen gedaan door de verzoekers Er is dus baat bij spoedig
tot een zorgvuldige behandeling over te kunnen gaan

3 Toezegging aan de kamer

• Op 28 april is een brief aan de kamer verzonden over FSV Er is

toegezegd dat bij alle verzoeken in ieder geval een individuele

belangenafweging wordt gemaakt
https www rijksoverheid nl ministeries ministerie van

financien documenten kamerstukken 2020 04 28 kamerbrief fraude

signalering voorziening fsv

4 De applicatie FSV

• De applicatie FSV wordt gebruikt in diverse toezicht en

opsporingsprocessen binnen de Belastingdienst De applicatie bevat een

diversiteit aan ongevalideerde signalen zoals kliksignalen controles op

rekeningnummers verzoeken van het OM etc Daarbij komt dat

verwerking van de persoons gegevens in deze processen niet gelimiteerd
is in FSV

• Er zijn grofweg drie type stromen onderkend

Contra informatie voor toezicht in de aanslagregeling en

eventuele andere reguliere controle toezicht activiteiten

Interne gerichte toezicht en opsporingstrajecten waar de

Belastingdienst de leiding heeft

Uitwisseling van informatie met andere opsporingsinstanties waar

een andere partij de leiding heeft

1

2

3

5 Flet vraagstuk recht op inzage en het belang van de Staat financieel

toezicht en opsporing waaronder fiscaal

• Flet recht op inzage voor burgers is een belangrijk recht in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming AVG Fliermee moeten burgers in

staat gesteld worden om te controleren wat organisaties waaronder de

overheid met hun persoonsgegevens doen en of dit terecht is Tegenover
het geobjectiveerde individuele belang van de burger staat het

maatschappelijk belang van toezicht opsporing en het voorkomen van

fraude waar de Belastingdienst een belangrijke taak in heeft Het

succesvol uitvoeren van deze taak is veelal geent op het niet vrijgeven
van informatie en strategieen Deze rechten en belangen staan daarmee

met elkaar op spanning De Belastingdienst wil een behandeling volgen
die zoveel mogelijk recht doet aan beide

• Ook in wetgeving is rekening gehouden met toezicht en opsporing In de

Uitvoeringswet AVG UAVG is rekening gehouden met de mogelijkheid
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tot weigeren van inzageverzoeken op bepaalde gronden waaronder in het

kader van toezicht en opsporing Hoe kan recht gedaan worden aan

burgers die inzage wiiien krijgen in de persoonsgegevens zonder dat

kwaadwillenden inzicht krijgen en hun gedrag kunnen aanpassen en de

toezicht en opsporingsprocessen frustreren Hoe kan de Belastingdienst
het juiste doen zonder problemen in de toekomst te veroorzaken en een

ongewenste precedentwerking te creeren

6 De volgende belangrijke aspecten ten aanzien van inzageverzoeken zijn
onderkend

• Een burger hoeft het beiang voor inzage niet aan te tonen of te

motiveren Het beiang is verondersteid en speeit daarmee geen rol in de

beoordeling
• De AVG richt zich op persoonsgegevens er is geen verplichting om inzage

te geven in volledige dossiers Een kopie van de aanwezige

persoonsgegevens moet worden verstrekt in een begrijpeiijk overzicht

aangevuid met een aantal andere vereiste gegevens zoais doel van de

verwerking en de bewaartermijn van de persoonsgegevens
• Niet aile gegevens mogen zonder meer worden verstrekt zo moeten

betrokken derden beschermd worden

• Artikel 41 UAVG kent een aantal weigeringsgronden voor inzage in

persoonsgegevens waarop een beroep gedaan kan worden Er is geen

verplichting tot weigering
• De huidige wetgeving geeft geen mogelijkheid voor een categorische

weigering bijvoorbeeld door het uitsluiten van het inzagerecht bij
fraudeonderzoeken in het kader van toezicht Hiervoor zou aanvullende

wetgeving nodig zijn

7 Varianten voor behandeling inzageverzoeken in het kader van FSV

• Er zijn verschillende varianten voor behandeling denkbaar In een eerste

uitwerking zijn de volgende varianten onderkend met als uitgangspunt
dat elk inzageverzoek behandeld wordt

1 Aile informatie wordt gedeeld aile aangetroffen persoonsgegevens
worden gedeeld alsmede het bericht dat er geen persoonsgegevens zijn

aangetroffen
Geen informatie wordt gedeeld op basis van de weigeringsgrond

voor toezicht en opsporing
Afhankelijk van de stroom en situatie wordt er wel of niet

informatie gedeeld met inachtneming van de weigeringsgronden voor

toezicht en opsporing

2

3

Uitwerking variant 1 aile informatie delen

In deze variant wordt aile informatie gedeeld met de verzoeker Waarbij
tevens aangegeven wordt als er geen informatie is aangetroffen in FSV

Hierdoor kunnen kwaadwillenden over informatie komen te beschikken

waardoor ze hun gedrag kunnen gaan aanpassen

Vervoigvraagstuk watzijn de mogelijke gevolgen
De burger wordt in deze variant maximaal bediend De exacte gevolgen
voor de toekomstige activiteiten binnen toezicht en opsporing zijn
onbekend

Uitwerking variant 2 geen informatie delen

In deze variant wordt er op basis van de weigeringsgrond van toezicht en

opsporing geen enkele informatie verstrekt Dit zou beschouwd kunnen

worden als een categorische weigering
De vraag is of het is toegestaan om in elk geval de weigeringsgrond aan

te roepen als geconcludeerd kan worden dat er inderdaad sprake is van

informatie in het kader van toezicht of opsporing

Vervoigvraagstuk watzijn de mogelijke gevolgen
De burger kan in deze variant geen nadere controle doen op de eigen
positie en wordt niet in zijn haar recht tegemoetgekomen om in inzage te

krijgen Tegen deze uitkomst kan de burger in bezwaar gaan of een
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klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens In deze variant zullen

er geen nadelige gevolgen optreden voor de toekomstige activiteiten

binnen toezicht en opsporing

Uitwerking variant 3 afhankelijk van de stroom en situatie we of niet

delen

In deze variant wordt er per stroom een bepaalde richtlijn voor de

behandeling gegeven De ordening kan vanuit verschillende perspectieven
w orden vormgegeven

1 Contra informatie voor toezicht in de aanslagregeling en eventuele

andere reguliere controle toezicht activiteiten

Kopie van de aangetroffen persoonsgegevens wordt verstrekt alsook

de informatie dat er geen persoonsgegevens in deze categorie zijn
aangetroffen Optioneel verstrekken van eventuele feitelijke
dossierinformatie

2 Interne gerichte toezicht en opsporingstrajecten waar de

Belastingdienst de leiding heeft

Persoonsgegevens uit lopende zaken zaken die nog niet gestart zijn
of on hold staan worden niet gedeeld Er wordt geen informatie

verstrekt over het wel of niet aangetroffen zijn van

persoonsgegevens

De tenzij kan bestaan uit de persoonsgegevens uit

afgeronde gesloten dossiers Aangegeven kan worden dat de

verzoeker niet voorkomt in afgeronde gesloten dossiers

3 Uitwisseling van informatie van een andere opsporingsinstantie in de

lead is uitgangspunt is dat er geen informatie wordt verstrekt ten

aanzien van deze stroom

Of

1 Bij de aanslagbelastingen
indien het gebruik van het fraudesignaal geleid heeft tot een correctie

bij definitieve aanslag of navorderingsaanslag
indien het gebruik van het fraudesignaal geleid tot een boete bij
definitieve aanslag of navorderingsaanslag

2 Bij de aangiftebelastingen
indien het gebruik van het fraudesignaal geleid heeft tot een

naheffingsaanslag
indien het gebruik van het fraudesignaal geleid heeft tot een boete

3 Bij Toeslagen
indien het gebruik van het fraudesignaal geleid heeft tot stopzetten of

terugvorderen van toeslagen
indien het gebruik van het fraudesignaal geleid heeft tot een

kwalificatie van verwijtbaarheid opzet grove schuld

Of

1 Op basis van termijn omdat het belang van een fraudesignaal na

verloop van tijd vermindert dan wel verdwijnt kan ook overwogen
worden om inzage te geven indien het signaal ouder is dan

bijvoorbeeld 5 of 7 jaar Na die periode zal op basis van het

fraudesignaal doorgaans geen zinvol onderzoek meer mogelijk zijn en

zal de navorderings of naheffingstermijn veelal verstreken zijn

Vervolgvraagstuk watzijn de mogelijke gevolgen
De burger wordt in deze variant afhankelijk van de uitkomst wel of niet

tegemoetgekomen in het inzageverzoek Tegen deze uitkomst kan de

burger in bezwaar gaan of een klacht indienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens Deze variant geeft niet alles vrij maar wat de

gevolgen kunnen zijn voor de toekomstige activiteiten binnen toezicht en

opsporing is onbekend
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

BelastingdienstTER BESLISSING

Aan

directeur generaal Belastingdienst
directeur generaal Toeslagen

Concerndirectie

Informatievoorziening en

databeheersing IVenD]

Inlichtingen

lO Z e

notitie www minfln nl
verzoek toestemming terbeschikkingstelling FSV voor

onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens
Datum

5 juni 2020

Notitienummer

2020 0000106461

Aanleiding

Op 3 maart 2020 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens AP aangekondigd dat zij
een onderzoek start naar de verwerkingen van persoonsgegevens in en rond de

Fraude signaleringvoorziening FSV van de Belastingdienst Door het uitbreken

van de coronacrisis heeft het onderzoek aan de zijde van de AP vertraging

opgelopen Inmiddels heeft de AP bij brief van 2 juni 2020 de reikwijdte van het

onderzoek toegelicht

10 2 e

Van

M P lonker

concerndirecteur IVerD

Kopje aan

10 2 e

algemeen directeur

Informatievoorziening IV

Per separate e mail van 4 juni 2020 heeft de AP aangegeven voor het onderzoek

inzicht nodig te hebben in de applicatie FSV zoals deze nu is

De Belastingdienst wil medewerking verlenen aan het verzoek van de AP

Daarvoor is nodig dat FSV op een veilige wijze in de lucht gebracht wordt De

directie Informatievoorziening IV kan dit verzorgen maar heeft daarvoor

toestemming nodig

Gevraagde beslissing
• Qaat u akkoord met het door de directie iV operationeel maken van FSV ten

behoeve van het onderzoek door de AP

• Gaat u akkoord met het operationeel houden van FSV voor eventuele andere

interne of externe onderzoekers

Toelichting
• Het onderzoek van de AP zal zich richten op FSV zoals deze applicatie werd

gebruikt binnen de Belastingdienst tot het moment van uitschakeling ervan op

27 februari 2020

• De AP schrijft dat het onderzoek zich in ieder geval zal richten op de volgende

aspecten van het gegevensbeschermingsrecht
1 De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens in de FSV

applicatie
2 De beveiliging van de applicatie
3 De bewaartermijnen die werden gehanteerd
4 De juistheid van de persoonsgegevens
5 De eisen die de AVG stelt aan een GEB

• De AP wenst door middel van guidance de uitvoering van het interne toezicht

op de totstandkoming van de toekomstige applicatie met vermoedelijke

fraudesignalen te ondersteunen

Pagina 1 van 2
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• Om het door de AP gevraagde inzicht te faciliteren is de directie IV bezig om

FSV op een veilige wijze weer in de lucht te brengen De werkzaamheden zijn

daarvoor gestart en kunnen in week 24 afgerond zijn
• Voor de afronding heeft IV formele toestemming van de betrokken

directeur generaal s nodig
• Wanneer FSV operationeel is voor het onderzoek door de AP dan is het

daarnaast nodig dat een beperkt aantal medewerkers toegang heeft om

detailvragen over het preciezegebruikte kunnen beantwoorden hetgaat

hierbij om materiedeskundigen van de directies Grote Ondernemingen
MKB Particulieren en Toeslagen

• BiJ het onderzoek van de AP worden de anderhalvemetermaatregelen in acht

genomen het gesprek zal daarom naar het zich laat aanzien georganiseerd
worden op locatie Korte Voorhout 7 te Den Haag waar mogelijk gecombineerd

metgebruik van beeldvergaderen Webex

• Naast het onderzoek door de AP is verschillende keren aangegeven dat FSV

beschikbaar moet zijn voor eventueel intern of extern onderzoek De

heer Omzigt heeft in het debat van 27 mei 2020 hier nog een opmerking over

gemaakt Gaat u akkoord met het operationeel houden van FSV voor eventijele

andere interne of externe onderzoekers

Pagina 2 van 2
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Voortgangsrapport FSV bij MKB

Datum 5 juni 2020

1 Algemeen
Plan van aanpak is aangepast als gevolgvan een nieuwe aangepaste planning van het Bd brede

project De nieuwe lijn in dit plan wordt gevolgd in dit voortgangsrapport

2 Inventarisatie binnen MKB

Monitoring van vragen vanuit anderen niet direct nodig merendeel loopt al via ons of wordt

centraal opgepakt IV D GKT

3 Fase 1 Impact analyse FSV en nemen maatregelen
Inventariseren contactpersonen is continue proces Loopt ok maar kost wel veel tijd

regelmatige afstemming met KPMG

Interviews door KPMG lopen goed het lijkt er op dat ze de juiste informatie binnen krijgen

Documentatie gaat via IV D geen issues

KPMG heeft aanpak om FSV achtigen te vinden meer in lijn met onze adviezen aangepast

komt in stuurgroep 5 juni aan de orde

Tbv review worden college s benaderd om hierbij te ondersteunen

4 Onderzoek beheersmaatregelen
Er is binnen MKB een vragenlijst rondgestuurd en beantwoord door alle EOS fraude teams

ter inventarisatie van de alternatieven die nu gebruikt worden voor FSV inventarisatie voIgt

komende week

Een vergelijkbare actie wordt bij Toeslagen en P in gang gezet

Tbv requirements toezichtsignalen is een workshop geplant met deskundigen van alle

directles {woensdag 10 juni hier ligt veel druk op vanuit centrale project Anderzijds zal het

lastig zijn de specialisten op een lijn te krijgen ivm de druk vertegenwoordiger van centrale

project {van BCG ook uitgenodigd hierbij te zijn 10 2 6

5 Planning
Beschrijving Op te leveren productNr Wanneer

gereed

Status

Onderzoek FSV achtigen MKB

{wat wordt nu gedaan ipv FSV

Voorlopige Lijst FSV

achtigen MKB

Gereed wordt nu

geanalyseerd

la 4 juni

lb Onderzoek FSV achtigen

overige directles

Voorlopige Lijst FSV

achtigen Bd breed

Ve rantwoordelijkheid

P en Toeslagen

10 juni

Opievering FSV achtigen KPMG Definitieve volledige

lijst FSV achtigen

Ic 14 juni KPMG

Onderzoek generiekte nemen

maatregelen

Generieke maatregelen aandachtspunt2 22 juni

Workshop requirements Requirements op de

toezichtsignalen

Aandachtspunt3 14 juni

6 Risicoanalyse
Status van de risico s

Tijd is een belangrijk issue Er wordt veel druk op met name punt 2 en 3 uit de planning gezet

vanuit centrale projectbureau Deze worden daarom hier nauw bij betrokken

1
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Beschikbaarheid medewerkers gaat vooralsnog goed Maar kost soms wel de nodige moeite

dejuiste medewerkers beschikbaar te krijgen

Overige risico s geen issue

2
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Belastingdtensc
m

Toelichting op huidige kaders | Uitvoerings en toezichtsstrategie i 3

De Belastingdienst is een uitvoerings en toezichtorganisatie Om naleving te bevorderen en niet naleving tegen te gaan beschikt de

Belastingdienst over een uitvoerings en toezichtstrategie We streven er naar dat burgers en bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels
na te leven zonder dwingende en kostbare acties van de Belastingdienst

De Belastingdienst maakt aan de hand van de uitvoerings en toezichtstrategie voortdurend keuzeswaarde beschikbare capaciteit op wordt

ingezet Het is praktisch onmogelijk om opalle individuele gevallen gericht toezichtuit te oefenen Om de beschikbare capaciteit zo efficient

en effectief mogeiijk in te zetten worden taken geprioriteerd

De prioritering voigtde lijnen uit de strategie
• Het creeren van een omgeving waarin het maken van fouten zoveel mogeiijk wordt voorkomen
• Het VO or burgers en bedrijven makkelijk maken om de regels na te leven
• Het toezicht achteraf zo selectief en gericht mogeiijk inzetten afgestemd op de oorzaken van het gedrag van burgers en bedrijven De

Belastingdienst valt in beginselgeen mensen lastig als dat niet nodig is

• Waar burgers of bedrijven regels bewust niet willen naleven offrauderen wordt naleving afgedwongen repressief handhaven

Deze strategie is er dus op gericht dat burgers en bedrijven zoveel mogeiijk aan hun fiscale verplichtingen kunnen voldoen We houden

toezicht of aan die fiscale verplichtingen wordt voldaan Als de Belastingdienst constateert dat dat mogeiijk niet gebeurt dan treedt de

Belastingdienst uiteraard op Om dat zogoed mogeiijk te doen wordt de beschikbare capaciteit ingezet op de aangiften metde hoogste
risico s het zogenoemde risicogerichte toezicht Met deze vorm van toezicht wordt een zo groot mogeiijk resultaat bereikt metde

beschikbare capaciteit Als deze strategie effectief is resulteert dat in een steeds hogere mate van naleving De uitvoering van de strategie
wordt beschreven in hetJaarplan Belastingdienst

2
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Belastingdiensc
m

Toelichting op huidige kaders | Handhavingsstrategie 2 3

De Belastingdienst handelt bij het handhaven binnen de juridische kaders van de wet en conform de beginselen van behoorlijk bestuur De

Belastingdienst voert regie op de handhaving handhavingsregie door in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en keuzes te maken

overde inzet van een adequate mix van handhavingsinstrumenten om te zorgendat burgers en bedrijven die de fiscale regels naleven

dat ookblijven doen en om niet naleving tegen te gaan Handhaving omvathet samenstel van activiteiten van dienstveriening tot

opsporing dat de Belastingdienst tot zijn beschikking heeft De Belastingdienst probeert zoveel mogelijk proactief en in de actualiteit te

handelen en problemen te voorkomenin plaats van reactief te zijn

Dit betekent dat de Belastingdienst waar mogelijk in samenwerking met publieke en private partijen
1 Een omgeving creeert waarin het maken van fouten zoveel mogelijk wordt voorkomenen waarin hij barrieres opwerpt om fraude zoveel

mogelijk tegen te gaan

2 Het burgers en bedrijven gemakkelijk maakt om verschuldigde belasting aftedragen vb de vooraf ingevulde aangifte voorlichting en

een juiste toeslagaanvraag te doen Hij zoektdaarbij naar een eenvoudigere en betere interactie met burgers en bedrijven en stemtzijn
interne processen hierop af Een dergelijke interactie betekent dat de Belastingdienst bij voorkeur acteert voorafgaand aan het indienen

van de aangifte en zich richt op het voorkomen van een bezwaar

3 De mate en intensiteit van de handhaving baseert op de relevante informatie over oorzakenvan het gedrag van burgers en bedrijven
Daar waar de kwaliteit van de belastingaangifte of toeslagaanvraag vooraf is geborgd kan de Belastingdienst volstaan met minder

toezicht achteraf Daar waar belastingplichtigen regels bewust niet willen naleven of frauderen dwingt de Belastingdienst naleving af

3
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Belastingdiensc
m

Toelichting op huidige kaders | Visie op frauds bestrijding uit 2013 3 3

De bereidheid van burgers en bedrijven om compliant tezijn neemt af als fraude niet wordt aangepakt Fraude ondermijnt de doelstelling van

de Belastingdienst en de bereidheid van de burger om compliant te zijn Fraude levert tevens schade aan de schatkist op Daarom moet

fraude worden aangepakt Onze fraudebestrijding is gericht op het gezamenlijk opwerpen van barrieres buiten en binnen de Belastingdienst
waarmee fraude zoveel mogelijk in aard en omvang wordt voorkomen zo vroeg mogeiijk gedetecteerd en zo effectief mogelijk wordt

bestreden

De manier waarop we dat doen is in essentie door het aanbrengen van een flexibele balans tussen dienstverlening en toezicht zodatelke

burger en ondernemer de aandacht krijgt die hij verdient Daarbij hanteren wij de voigende aanpak
• analyse van fraudepatronen en fenomenen en de inzet van contra informatie om
• fraude zoveel mogelijk voorde poortte detecteren
• met als doel om frauduleuze aanvragen daar al te stoppen en niet toe te laten in de systemen
• door ingediende aanvragen te beoordelen met behulp van risicoselectie en profiling
• dit moetleiden totdetectie van frauduleuze aanvragen de fraudeurs die ze indienen en de facilitators als daar sprake van b

• de analyse van fraudepatronen fenomenen en het in beeld brengen van de fraudeurs en facilitators moet leiden tot continue bjsturing en

indien nodig de aanscherping van de inzet of de beschikbaarheid van preventieve toezichts en opsporingsmaatregelen
• dit vraagt om continue actieve samenwerking tussen de dienstonderdelen die voorstellen doen om de fenomenen en patronen te

bestrijden
• deze activiteiten moeten leiden tot een permanent beeld van de belangrijkste fraudepatronen en fenomenen mede afhankelijk van

maatschappelijke politieke en financiele omvang zodat hierop maatregelen kunnen worden genomen

Bovenstaande stappen moeten een bijdrage leveren aan de voigende doelstellingen
• Het zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig bestrijden van fraudepatronen en fenomenen door integrals in en externe samenwerking
• Het hebben van een permanent en actueel beeld van fraudepatronen en fenomenen op basis van analyse en deze prioriteren op basis van

hun impact
• Het doen van aanbevelingen en voorstellen van maatregelen voorde bestrijding van de patronen en fenomenen

4
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Belastingdiensc
m

Integrale planning | Hoofdactiviteiten deeltrajecten eerste fase

Mei Juni
Primair

verantwoordelijke ActiehouderHoofdactiviteiten 25 05 01 06 08 06 15 06 22 06week van

10 2 e
Inzichtelijk maken huidige kaders

In kaart brengen bestaande waarborgen in toezichtsprcssn

Uitwerken voorstel vervoigstappen

i In kaart brengen processen verwerkingen FSV

Onderzoek gebruik werking FSV impact burgers bedr

rVaststeilen lijst FSV achtigen ind risico s

Onderzoekgebruik werking FSV achtigen

Ontwikkeien no regret beheersmaatregeien FSV achtigen

■rrrkaart brengen requirements beveiiigde amgeving^

Ontwikkeien scenario s tijdelijke beveiiigde omgeving

Uitwerken voorstei vervoigstappen

Analyse iuridischegrondsiag Sr scenario s inzage

Indien nodig Uitwerken plan procesinrichting dossierinzage

l_In kaart brengen eerdere AVG awareness actlviteiten

Indien nodig Ontwikkeien aanvuliende acties

Uitwerken voorstei schoningsactie Exceis

Inzichtelijk maken acties versterken positie FG

I Inzichtelijk maken acties versterken positie PO BD

I Uitwerken vervoigstappen onderzoek in fase 2

Uitwerken processtappen ontwikkeien nieuwe appiicatie

I Schrijven en afstemmen TK brief dd 26 mei

Schrijven passages TK briefjuii

Afstemming TK brief juii

Michiei vd Hauten UHB

KPMG

Michiei vd Hauten UHB

KPMG onderstnd door MKE

aangstrd doorIV D

KPMG onderstrid door MKE

aangstrd doorIV D

Visie fraude

aanpak
KPMG team

10 2 e

KPMG team

Onderzoek

FSV
10 2 e

KPMG teamI

10 2 eOnderzoek

FSV achtiqen NTB NTB

10 2 e

Tijdelijke
bev

omgeving

Jaap Zoon Keten GKT

Jaap Zoon Keten GKT

Maarten Jonker IVSD _

NTB UHB IV D

Fro i tti tiieau

Projectbureau

Label

Han V Gelder PSG

Maarten Jonker IV D

10 2 e

\ T

NTB
Inzagerecht

10 2 e

NTB

LabelInterne

maatregeleqj
10 2 e

I
I

UHB

Jaap Zoon Keten GKT

Projectbureau

Projectbureau10 2 eVervolg

stappen 10 2 e

]10 2 e

Schrijversteam

Projectbureau

TK brief

I
10 2 e

Laats

stuurgnoepvo
deadline TK brfef 7
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Belastingdiensc
m

Integrale planning | Agendering deelproducten per stuurgroep 1 2

Stuurgroepen

Deelproducten 28 mei 5 juni 11 juni 18 juni 25 juni

oOverzicht huidig leader fraudeaanpak

Voorstel vervoigstappen update fraudeaanpak

Overzicht bestaande waarborgen FSV en FSV achtigen in totaalrapportagei

Passages TK brief vervoigstappen vernieuwing visie fraudeaanpak waarborgen

0Visie fraude-

aanpak
waarborgen o

o

oPianning doorloop extern onderzoek

Voorstei rapportage opzet

Beschrijving werking en gebruik FSV Overzicht FSV processen

Beschrijving werking en gebruik FSV Eerste observaties MKB

Beschrijving werking en gebruik FSV Observaties in totaalrapportagei

Beschrijving effect FSV op behandeiing burgers en bedrijven in totaairapp

Uitkomsten vaiidatie eisen AVG BIO en Archiefwet in totaairapportagei

Condities toekomstig gebruik FSV in totaairapportagei

Informatieschema risicosignalen in totaairapportagei

Totaairapportage extern onderzoeki

Reactie BD op rapport extern onderzoek

Geupdate en gevaiideerde GEB FSV

Passages TK brief FSV onderzoek

o

o

o
I

o
o

Onderzoek

FSV o

0

0
0

0
0_

0

0Selectiekader FSV achtigen

Shortlist FSV achtige appiicaties incl risico identificatie

Overzicht no regret beheersmaatregeien FSV achtigen

Werking en gebruik FSV achtigen in totaairapportage^

Uitkomsten vaiidatie eisen AVG BIO en Archiefwet in totaairapportage

Totaairapportage extern onderzoeki

Passage TK brief onderzoek FSV achtigen

738454 1 Een totaairapportage voor onderzoek FSV en FSV achtigen waarborgen en informatiestromen

0
0

Onderzoek

FSV achtigen 0

0

0

0
8

00144



Belastingdiensc
m

Integrale planning | Agendering deelproducten per stuurgroep 2 2
Stuurgroepen

«

Deelproducten 28 mei 5 juni 11 juni 18 juni 25 juni

oOverzicht business requirements tijdeiijke beveiiigde omgeving

Meldingsformuiier procesen beoordeiingscriteria

Overzicht AVG requirements tijdeiijke beveiiigde omgeving

Notitie scenario’s inrichting tijdeiijke beveiiigde omgeving

Voorstei vervoigstappen inrichting tijdeiijke beveiiigde omgeving

Passage TK brief inrichting tijdeiijke beveiiigde omgeving

o
Tijdeiijke

beveiiigde
omgeving

o

o

o

oNotitie handelswijze afdoening FSV verzoeken

Update handelswijze afdoening FSV verzoeken

Indien nodig Plan procesinrichting dossierinzage

Passages TK brief inzagerecht

o
Inzagerecht

0
T

o

oOverzicht eerdere AVG awareness acties schonings en archiveringsacties

Overzicht huidig proces inddentafhandeling

Indien nodig Voorstei additionele awareness schonings archiveringsacties

Passages TK brief additionele awareness schonings archiveringsacties

Voorstei advies aanpak schoningsactie excels individuele medewerkers

Planning vervoigstappen schoningsactie excels individuele medewerkers

Passages TK brief schoningsactie excels individuele medewerkers

Concept addendum organisatle formatle rapport tbv versterken positie FG

Overzicht vervolgacties versterken positie FG

Overzicht vervolgacties versterken positie PO BD

Passages TK brief versterken posities FG PO BD

©
I

o

©
Interne

maatregelen ©
©

o
©

©

©

©Voorstei vervoigstappen onderzoek fase 2

Passages TK brief onderzoek fase 2

Voorstei vervoigstappen ontwikkeling nieuwe applicatie ter vervanging FSV

Passages TK brief vervoigstappen nieuwe applicatie

©Vervoig-

stappen ©
© 9
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Belastingdiensc
m

Planning deeltraject | Visie fraudeaanpak waarborgen

Mei Juni

Activiteiten Afhankelijk van Actiehouder25 05 01 06 08 06 15 06 22 06week van

Inzichtelijkmaken huidige overkoepelende kaders

fraudeaanpak
10 2 e

Uitwerken vervoigstappen vernieuwing visie

fra udeaanpakSi waarborgen

Input van primaire

procesdirecties

ITTT

Kaders

fraude

aanpak
waarborgen

In kaart brengen toepassing waarborgen identificeren

verbeternnogelijkheden

KPMG

Uitwerken TK brief passages visie fraudeaanpak

waarborgen uitkomsten onderzoek waarborgen

Uitkomsten extern

onderzoek waarborgen

^ Input van primaire

procesdirecties

Schrijversteam

Ophalen fraudeaanpak primaire procesdirecties

uitvraag werk en bruikbaarheid
10 2 e

Beoordelen werk bruikbaarheid kaders

en identificeren verbeterpunten kaders

ITTT

Fase 2

Uitwerken nieuwe fraudevisie waarborgen NTB

Impiementatie van verbeterdefraudeaanpak kaders

waarborgen

NTB

Laatste A

stuungraep voor^^
deadline TK brief 11
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Belastingdiensc
m

Planning deeltraject | Onderzoek FSV informatiestromen

beheersmaatregelen
Mei Juni

Activiteiten Afhankelijk van Actiehouder25 05 01 06 08 06 15 06 22 06week van

IUitvraag en onderzoek procesdocumentatie
en liggende GEBs

Input van primaire

procesdirecties

10 2 e

KPMG

I

Plannen interviews en of workshops Beschikbaarheid experts
M II

I

Workshops en of interviews om gebruik FSV in kaart

te brengen incl informatiestromen waarborgen

Beschikbaarheid experts KPMG
I

Beoordelen werking gebruik FSV op impact

burgers en bedrijven

If II

Werking en

gebruik FSV
I

I

Uitwerken bevindingen in rapportage
IT II

10 2 e
Review reactie BD op rapport extern onderzoek

Uitwerken TK brief passages onderzoek gebruik FSV Schrijversteam

I

Updaten en valideren bestaandeGEB FSV KPMG

10 2 6

L

Opstellen GEBs op proces verwerkingen niveau Uitkomsten extern onderzoel NTBFase 2
I

Herijking

proces

inrichting
beheers

maatregein

Herijken processen uitwerken beheersmaatregelen NTB

Implementeren procesaanpassingen beheers-

maatregelen

NTB
I

I

Laatste A

stuurgnoep voor ^^

deadline TK brief 12
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Belastingdiensc
m

Planning deeltraject | Onderzoek FSV achtigen beheersmaatregelen

Mei Juni

Activiteiten Afhankelijk van Actiehouderweek van 25 05 01 06 08 06 15 06 22 06

Uitvraag applicatielijst Input van IV D KPMG

Ontwikkelen selectiekader FSV achtigen
nrr

ItTT

Samenstellen shortlist FSV achtigen incl risico s

Indian nodig Uitwerken impiementeren No regret

beheersnnaatregelen FSV achtigen

NTB

Werking en

gebruik
FSV

achtigen

Uitvraag en onderzoek procesdocumentatie
en liggende GEBs

Input primaire procesdirecties KPMG
10 2 e

Plannen interviews en of workshops Beschikbaarheid experts
ITTT

Workshops en of interviews om gebruik
FSV achtigen in kaart te brengen

Uitwerken bevindingen in rapportage

Beschikbaarheid experts KPMG

■ITT

Uitwerken TK brief passages onderzoek FSV achtigen Schrijversteam

Fase2

Vervolg
onderzoek

Onderzoek impact FSV achtigen op burgers en bedrijven NTB

Opstellen GEBs op proces verwerkingen niveau NTB

Herijking
proces

inrichting
beheers

maatregeln

Herijken processen uitwerken beheersmaatregelen NTB

Input primaire procesdirectiesNTBImplementeren procesaanpassingen beheersmaatregelen
rondom FSV achtigen

Valt samen met opstellen GEBs op

proces verwerkingenniveau zoals beschreven in

deelplanning FSV onderzoek

Laatste A

stuurgraep voor
deadline TK brfef 13
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Planning deeltraject | Tijdelijke beveiligde omgeving

Mei Juni

Activiteiten Afhankelijk van Actiehouderweek van 25 05 01 06 08 06 15 06 22 06

In kaart brengen requirements van de business waar

toezichtsignalen nu binnenkomen MKB P Toeslagen

10 2 0Input van primaire

procesdirecties

Opstelien proces en criteria beoordeiing meidingsformuiier
binnenkomende risicosignalen

IT II

Kaders

tijdelijke
beveiligde
omgeving

In kaart brengen technische requirements om tijdelijke

opiossing AVG compliant te maken

Capaciteit AVG

expertise IV D

NTB

Uitwerken scenario s advies tijdelijke beveiligde omgeving Capaciteit AVG

expertise IV D
10 2 e

I

Uitwerken TK brief passages vervoigstappen

beveiligde omgeving

Schrijversteam

Besluit beveiFigde omgeving
1

Gekozen scenario beveiligde omgeving uitwerken en

opdracht verstrekken tbv realisatie

NTB

Fase 2

uitwerking
imple

mentatie

Till

Till

Ontwikkelen en testen beveiligde omgeving NTB

Implementeren beveiligde onngeving procedures werk

instructies

NTB

A
Laatste

stuurgrrjep voor

deadline TK brief 14
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Planning deeltraject | Inzagerecht

Mei Juni

Activiteiten Afhankelijkvan Actiehouder25 05 01 06 08 06 15 06 22 06week van

Analyse juridische grondslag scenario s inzage VT IV D

10 2 e

Inzage
recht Indien nodig Uitwerken plan procesinrichting

dossierinzage

Besluit juridische

grondslag

NTB

Uitwerken TK brief passages inzagerecht Schrijversteam

k

Indien nodig aanwijzen proceseigenaardossierinzage
inrichten en implementeren proces dossierinzage

NTB

Fase 2

Laatste

stuungroep vooi

deadline TK brief

15
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Planning deeltraject | Interne maatregelen 1 2

Mei Juni

Activiteiten 22 06 Afhankelijk van Actiehouder25 05 01 06 08 06 15 06week van

In kaart brengen eerdere AVG awareness acties

en sc honings en arc hiveringsacties

Input uit organisatis
10 2 e

Algemene
AVG

gerelatrde
maatrgln

ItTT

Ken baa r make n huidig proces AVG incident

afhandeling

Tin

Indian nodig Uitwerken aanvullende AVG awareness

acties en schonings en archiveringsacties

NTB

Indien nodig Uitwerken TK brief passages AVG maatregelen Schrijversteam
J 4

Uitwerken voorstel advies ivm schoningsactieexcels individuele

nnedewerkers

NTB

Spec ifieke

schonings
actie Excels

Planning sc honingsactie excels individuele medewerkers NTB

Uitwerken TK passages schoningsacties excels NTB

Uitwerken addendum O F rapport tbv mdw FG 10 2 e

Uitwerken overzicht vervolgacties versterken positie FG
IfTT

Versterking
toezicht

onderst Uitwerken overzicht vervolgacties versterken positie PO BD 10 2 e

Uitwerken passages versterken posities FG PO BD SchrijversteamI
Laatste

stuurgroep voor

deadline TK brief 16
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Planning deeltraject | Interne maatregelen 2 2

Mei Juni

Activiteiten Afhankelijk van Actiehouder25 05 01 06 08 06 15 06 22 06week van

Indien nodig Implementatie van extra AVG

awareness schonings en archiveringsacties

NTB

Uitrollen schoningsactie individuele Excels medewerkers NTB
Ease 2

Implementatie versterking positie FG NTB

Implementatie versterking positie PO BD NTB

Laatste A
stuLirgraep voor^^
deadline TK brfef 17
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Planning deeltraject | Vervoigstappen

Mei Juni

Activiteiten Afhankelijk van Actiehouder25 05 01 06 08 06 15 06 22 06week van

Uitwerken vervoigstappen onderzoekfase2 Uitkomsten extern

onderzoek

10 2 e1

I

I

Vervoig-

stappen Uitwerken processtappen ontwikkeling

nnogelijk nieuwe applicatie

I
10 2 e

I

Uitwerken passages vervoigstappen TK brief Schrijversteam

I

AL^atste

stuurgraep voor

deadline TK br^

18
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Datum

4 juni 2020

Auteur

agenda Stuurgroep FSV

Vergaderdatum en tijd 5 juni 2020 17 15 18 15 uur

WebexVergaderplaats

Agenda

1 Opening en nnededelingen
2 Vaststeiiingagenda
3 Actie en besluitenlijst 28 mei

4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 28 mei

5 Fraude visie Plan van Aanpak Aangeleverddoor UHB ter besluitvorming
6 Extern onderzoek Aangeleverd door KPMG ter informatieen voor instemming

a Deliverables KPMG en voorstel rapportage opzet
b FSV Overzicht processen waarin FSV wordt toegepast

c FSV achtigen Selectiekader FSV achtigen en werkwijze selectie shortlist

7 Interne maatregelen Overzicht bestaande beheersmaatregelen Aangeleverd door IV D voor

discussie

8 Stand van zaken Voortgang FSV traJect

9 Kamerbrief Bottom up beeld Kamerbrief o b v deelproducten
10 Voorstel agenda stuurgroep 11 Juni

11 Rondvraag en sluiting

Appendix

Appendix 1 Overzicht huidige kaders fraude aanpak

Appendix 2 Integrale planning deelproducten en deelplanningen

Pagina 1 van 1
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1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Actie en besiuiteniijst 28 mei

4 Geboekte voortgang na stuurgroep van 28 mei

5 Fraude visie Plan van Aanpak

6 Extern onderzoek

a Deliverables KPMG en voorstel rapportage opzet

b FSV Overzicht processen waarin FSV wordt toegepast

c FSV achtigen Selectiekader FSV achtigen en werkwijze
seiectie shortlist

7 Interne maatregelen Overzicht bestaande

beheersmaatregelen

8 Stand van zaken Voortgang FSV traject

9 Kamerbrief Bottom up beeid Kamerbrief o b v

deelproducten

10 Voorstel agenda stuurgroep 11 juni
11 Rondvraag en sluiting

Agenda

Appendix als separaat document bijgevoegd
Appendix 1 Overzicht huidige kaders fraude aanpak
Appendix 2 Integraie planning deelproducten en deelplanningen

1
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1 Opening en

mededelingen
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2 Vaststelling agenda
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3 Actie besluitenlijst
28 mei
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Actie en besluitenlijst FSV stuurgroep 28 mei
fi ar

22 01 Update zie

agendapunt 4

Nader overleg over inzagerecht vindt plaats waarbij gekeken wordt naar de volgende

uitgangspunten
Generieke lijn voor FSV

Met een uitzondering voor de inzageverzoeken voor Toeslagen
Geen precedentwerking in geval van een uitzondering

IV D VT DF A GO

Inzagerecht komt 5 juni terug in de stuurgroep
KPMG geeft een toelichting op de planning en stand van zaken en roept stuurgroepleden op hun

agenda vrij te maken indien nodig gezien de krappe doorlooptijd van het onderzoek

22 02 Aangeleverd zie

agendapunt 6a

KPMG

Deliverables komen vanaf stuurgroep van 5 juni terug in de stuurgroep

In week 23 start de interdepartementale afstemming van de Kamerbrief22 03 Voortgang

opgehaald zie

agendapunt 8Vanaf de stuurgroep van 5 juni voIgt elke week een update of alles haalbaar is en wat wel niet

goed loopt
De stappen voor het komen tot een opschoonactie worden nader uitgewerkt

Projectbureau
Projectteam

Een aantal deeltrajecten uit het PvA hebben nog geen actiehouder Deze zullen benoemd worden Projectbureau

Doorspreken afstemming Kamerbrief inter en departementaal

22 04 Opgenomen zie

agendapunt8
Verwerkt zie

_Appendix 2

Voigt in stuurgroep

Voigt in volgende

styurgroep^[en
Afgerond zie

appendix 2

Wordt mee

primair proces directies genomen in nieuwe

fraudeaanpak
UHB ism met eigenaar Voigt in voigende

en opdrachtgever

22 05

21 07 UHB BOA pSG

21 08 Communicatie richting BD organisatie overtraject agenderen voor stuurgroep 28 mei 2020 Projectbureau

20 05 Met de afzonderlijke directeuren worden de tijdplan planning en afspraken afgestemd mn

planning TK brief

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

van de term fraude signalen voor dienstverlening en toezicht

Projectteam

20 08

zie

19 06

20 09 De wob stukken worden met een hernieuwde blik bekeken op FSV achtige systemen
stuurgroep en

1 De nummering is als voIgt weeknummer voignummer 5
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Ter informatie | Geboekte voortgang 28mei 3juni
Onderwerp Beschrijving Agendapunt

erzoeken • Uit het overleg van donderdagnniddag 28 mei is met betrokkenen vanuit CD VT CD IV D

samen met de FG nog geen gedragen voorstel gekomen voor de behandeling van de

inzageverzoeken FSV
• Er wordt daarom op zeer korte termijn advies aan de Landsadvocaat gevraagd Deze

uitvraag uitzetten staat gepland voor 3 juni
• Er wordt daarbij contact opgenomen met andere overheidspartijen die mogelijk

vergelijkbare inzageverzoeken behandelen

• Er wordt afgestemd met communicatie reputatiemanagement in verband met de

consequenties van het verstrijken behandeltermijn

KPMG heeft op basis van eerste interviews en analyses van de beschikbaar gestelde informatie

in kaart gebracht in welke processen FSV wordt gebruikt
Daarnaast heeft KPMG een werkwijze opgesteld om te komen tot een shortlist van FSV

achtigen Tot slot heeft KPMG een opzet gemaakt voor de rapportageopzet

Door UHB is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot het herzien van de fraudeaanpak
door de Belastingdienst De stuuraroep FSV wordt oevraaod in te stemmen met dit plan van

aanoak

Afhankelijk van de voortgang
met de Landsadvocaat en de

hierna benodigde afstemming

Er wordt aericht op een

volaend voorstel in de

stuuraroep FSV van 11 iuni

Extern onderzoek Zie agendapunt 6a b en c

Fraude aanpak Zie agendapunt 5

Door IV D is in kaart gebracht wat de bestaande incident procedure is en welke acties zijn

uitgevoerd t a v schoning en archiveren Aan de stuuraroep FSV wordt oevraaod of er behoefte

is om in aanvullina op deze bestaande beheersmaatreaelen voorstellen of ideeen uit te werken

die in het kader van het FSV traiect uitgevoerd moeten worden

Zie agendapunt 7Interne

maatregelen

Opstellen
integrate planning zijn door het Projectbureau samen met alle actiehouders de integrale planning en

en monitoren

voortgang

N a v het verzoek van de Stuurgroep om elke week inzicht te krijgen in of we op schema liggen Zie agendapunt 8 voor

voortgang

deelplanningen geupdatet Daarnaast zal vanaf deze week elke week per deelonderwerp de

voortgang worden gemonitord om risico s en vragen om hulp vroegtijdig bij de stuurgroep te

signaleren

Zie appendix 2 voor integrale
planning en deelplanningen

7
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5 Plan van aanpak
fraudevisie
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Ter besluitvorming | Plan van aanpak fraudevisie d 5

Doel van nieuwe fraudevisie Vragen aan Stuurgroep

Is de stuurgroep akkoord met het plan van aanpak de 3

deeltrajecten de rol van de verantwoordelijke directies en de

planning Deze zijn opgenomen op de achterliggende slides

Dit betekent dat

In de Kamerbrief van fase 1 wordt ingegaan op het plan van

aanpak en als dit gereed is het onderzoek van KPMG ten

aanzien van de waarborgen en informatiestromen

In de Kamerbrief van fase 2 wordt ingegaan op de resultaten

van de drie deeltrajecten

^ Is de stuurgroep akkoord om de vraag wanneer gebruik van

de term fraude wel niet gebruikt kan worden en in welke

gevallen andere terminologie passender is mee te nemen in de

doorontwikkelde fraudevisie

^ Via het Fraude Deskundigen Overleg FDO binnen de Belastingdienst
is reeds een uitvraag gedaan naar de fraudeaanpak per directie en de

wenselijkheid tot aanpassing van de fraudevisie Voorstel is om een

werkgroep te starten^ om de deeltrajecten vorm te geven Is de

stuurgroep akkoord met het starten van deze werkgroep
onder voorzitterschap van UHB en VT

Is de stuurgroep akkoord met de huidige kaders deze zijn

opgenomen in Appendix 1 als startpunt

Een effectieve fraudeaanpak door de Belastingdienst waarbij de

aanpak van doelbewuste en georganiseerde overtredingen het

eindpunt vormt is noodzakelijk Deze aanpak dient uiteraard wel

passend binnen wet en regelgeving en de beginselen van behoorlijk
bestuur te zijn

Welke deeltrajecten zijn er

Om dit doel te bereiken lopen er drie trajecten
1 Een fraudeaanpak met voldoende waarborgen
2 Doorontwikkelen visie op fraudeaanpak
3 Inzicht in de informatiestromen

Deze deeltrajecten worden op de drie achterliggende slides

beschreven inclusief producten en tijdlijnen

Wat zijn de huidige fraudekaders

In Appendix 1 is een toelichting op de huidige kaders opgenomen

1 Met deelnemers van de betrokken directies bijvoorbeeld met de leden van het FDO en de

fraudecodrdinator van de BD Van de deelnemers wordt verwacht dat ze input leveren vanuit de

directies en tevens op sommige onderdelen mee zullen schrijven
9

738462 00146



Belastlngdtenst
m

Plan van aanpak Fraudevisie | Toelichting op deeltraject 1 Een

fraudeaanpak met voldoende waarborgen 2 5

De fraudeaanpak dient conform de wet en regelgeving en beginselen van behoorlijk bestuur te zijn Daarom is in de brief van 15 november

2019 aan de TK toegezegd om te kijken naar de waarborgen bij de behandeling van signaien van mogelijke fraude door de Belastingdienst en

de vraag weike verbeteringen hierbij nodig zijn uit te voeren Het gaat dan om de vraag of bij het oppakken van signaien van mogelijke
fraude gepaste middelen worden ingezet keuzes kunnen worden onderbouwd en deze waarborgen 00k worden nageleefd en toegepast Dit

onderzoek was in eerste instantie opgepakt door Vaktechniek en wordt nu overgenomen door KPMG

Naar aanieiding van het onderzoek van KPMG dient de BD te bezien of en zo ja weike verbeteringen nodig zijn bij de waarborgen
Daaropvoigend dient er een pian van aanpak opgesteid te worden ten aanzien van de implementatie van de eventueei aanvuiiende

waarborgen Daarnaast dient duideiijker in beeid gebracht te worden weike waarborgen er zijn hoe hierop wordt toegezien en hoe die

nageleefd worden zodat dit intern en extern inzichteiijk is

Producten

1 Onderzoek KPMG t a v de waarborgen
2 Pian van aanpak implementatie aanvuiiende waarborgen
3 Voor een ieder helder en toegankelijk document kader over de toepasselijke waarborgen bij de aanpak van fraude kan eventueei landen

in de aangepaste fraudevisie zie 2

10
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