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Aanleiding Naar aanleiding van de FSV problematiek is het belang voorhet beschermen van de privacy van de burgeren het AVG conformhandelen

nog prominenter geworden Zeker daar waar het om gevoelige informatie gaat zoals risicosignalen en fraudeverdenkingen in het

toezichtsproces De Belastingdienst kent een grootaantal persoons gegevens van burgers en bedrijven vele processen werkwijzen en

applicaties Naastde reguliere grote systemen wordter gebruik gemaakt van allerlei andere ongestructureerde bestanden lijsten
extracten etc Dit plan van aanpak is bedoeld om het ontstaan en gebruik hiervan aan banden te leggen Hierbij blijft zorgvu Idigheid
onverminderd van belang

Te behalen

resultaten

voldoen aan de

AVG

1 Stopzetten van verder gebruik en ontstaan van ongeoorloofde lijsten extracten bestanden open velden inclusief relevante LOA s

2 Lokaliseren van bestaandelijsten etc en veiligstellen daarvan

Uitgangspunten De privacy van burgers inclusief de medewerkers wordt conform de AVG gerespecteerd
De acties betreffen een grotedoelgroep deze zijn gericht op inzet van alle medewerkers ^

lijsten extracten bestanden open velden worden buiten gebruik en veiliggesteld voor mogelijk nader onderzoekvan de gevolgai
voor de burger
Er wordt niet opgeroepen tot schonen vanwege het belang van vervolgonderzoek van de mogelijke gevolgen voor de burger ^

Er wordt verantwoording afgelegd door de medewerkers aan de verantwoordelijke directeuren de directeuren aan de DG s door

tussenkomst van IV D

1 De focus ligt op de medewerkers Aan passing en aan applicaties vallen niet onder dit plan van aanpak 2 Heeft a Is bijkomend voordeel dat dit waarschijnlijk de instructie makkelijker
wordt en druk op medewerkers verkleind De medewerker hoeft niet zelf te beoordeien of erqeschoond ofvernietiqd o b v Archiefwet moet warden
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Algemene
aanpak

1 Medewerker onderneemt de volaende acties

a Beoordeien of er lijsten bestanden aanwezig zijn die voldoen aan bepaalde kenmerken actie 1 uitwerken kenmerken en

beschrijven toetsing wel of niet geoorloofd
b Veiligstellen lijsten die voldoen aan bepaalde kenmerken actie 2 uitwerken hoe veilligstellen en welke metagegevens

opnemen
c Openvelden in applicaties formele systemen RTV sen LOA s alleen gebruiken conformactuele expliciet kenbaar gemaakte

werkinstructie actie 3 controleren instructies op gebruik open velden en waar nodig aanpassen conformtoegestane
werkwijze o b v wet en regelgeving

d Rapporteren dat

de actie is uitgevoerd
II er wel of niet lijsten extracten bestanden open velden zijn aangetroffen
III administratieve handelingen zijn uitgevoerd
actie 4 uitwerken aan wie en hoe gerapporteerd moetworden

2 Medewerker krijgt instructie voert bepaalde handelingen niet meer uit

a Bestaande lijsten die voldoen aan bepaalde kenmerken zoals gedefinieerd in overzichten niet meer gebruiken melden en

voorleggen
b Geen dumps extracten etc uit systemen halen en of gebruiken inciusief relevante LOA s

c Indien daardoorverstoring van werkzaamheden optreedt afstemming vereist

actie 5 uitwerken instructie met handelingsperspectief

I

Onderkende

gebieden

1 Persoonlijke omgevingen zoals persoonlijke mappen en community s mailbox

2 Samenwerkingsgebieden ongestructureerde gegevens bestanden etc

1 Aanpak community s

2 Aanpak Q schijven
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1 Aanpak persoonlijke omqevinqen
Aanpakvoorde persoonlijke omgevingen niet uitputtend
• Medewerkers worden via de mail aangeschreven met instructie

Kan centraal namensde DG s of vanuit de directeuren o b v SAP

actie 6 opstellen berichten bepalen reactietermijn incl reminder s extra gerichte oproepen etc

actie 7 uitzetten oproep en monitoren acties

• Communicatie in ieder geval via de Beeidkrant

actie 8 bepalen communicatie en opstellen publiceren Beeidkrantbericht
• Verantwoording conformafspraken zie algemene acties

2 Aanpaksamenwerkinqsaebieden onqestructaireerde aegevenSf bestanden etc

Aanpak
onderkende

gebieden

2 1 Aanpak voor community s

• Eigenaren worden via de mail aangeschreven met instructie via CP team Community s kennen eigenaren Het is onbekend welke community s

bestanden bevatten die voldoen aan de kenmerken

actie 9 opstellen bericht voor eigenaren
actie 10 inschieten opdrachten afstemmen planning met DCS CP team

actie 11 uitzetten oproep en nnonitoren acties

• Communicatie in ieder geval via de Beeidkrant

actie 12 bepalen communicatie en opstellen publiceren Beeidkrant bericht

2 2 Aanpakvoor Q schijven meersporen aanpak
• Specifieke afdelingen oproepen om maatwerkaanpakte maken passend bij de afdeling werkzaamheden

actie 13 uitwerken aanpak stappenplan voor afdelingen
actie 14 uitzetten oproepen monitoren acties

• In kaart brengen selecteren van mogelijke risico gebieden inclusiefLOA s scans uitvoeren rekening houdende beperkingen die daaraan

vastzitten

actie 15 inventariseren mogelijke risico gebieden afhankelijkdaarvan al dan niet scans uitvoeren en vervolgactie ondernemen
i
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Nr Risico s vraagstukken mitigerende maatregelRisico s en

vraagstukken ~y Omvang is moeilijk in te schatten daardoor onzeker wat de

consequenties zijn

Monitoring van de reacties

Servicedesk inlichten kan graadmeter zijn

2 Medewerkeris terughoudend rumoer ofdurft niette melden

bijvoorbeeid uit angst voorde consequenties

Juiste toonzetting in de berichtgeving en instructie

3 Bestanden worden ten onrechte toch verwijderd of niet gemeid Zorgen voor handelingsperspectief instructie

Heipdesk vraagbaak inregelen servicedesk instrueren

Accepteren restqevoiqen

4 Doorgrofheid in de aanpak kunnen erdubbelingen ontstaan

verschiiien in resuitaten etc Deze aanpak geeftgeen garantie dat

aiies voor nu en in de toekomst qeraakt wordt

Zorgen voor goed handelingsperspectief en instructie

Heipdesk vraagbaak inregelen
Accepteren restqevoiqen

5 Rechtmatig gebruik kan onder de acties leiden verstoringen in

lopende toezichts werkzaamheden

Snel actie ondernemen na melding veiligstellen stopzetten gebruik

6 Deze acties zijn afwijkend van reguliere activiteiten Ontbreekt aan

schonen archiveren en vernietigen Maar kan ook reguliere acties

doorkruisen fbiivoorbeeld werkinstructie training

Duidelijk meegeven waarom deze actie er is meegeven achtergrond
Aanhaken waar nodig bij andere activiteiten

7 Bij de aanpak van de community s kunnen medewerkers worden

opgeroepen terwiji ze niet van de inhoud zijn of er bekend mee zijn

Meenemen in berichtgeving

Handelingsperspectief bieden bv Verwijzen naar de teamleider

Restaevolaen accepteren

De Q schijveni zijn ongestructureerde gebieden en kennen een

veelheid aan samenwerkingsgebieden SG s bestaande veelal uit

vele subCsubjmappen en een groot aantal bestanden [ingeschat

miljard Een SG kent een toedeling veelal nog o b v de oude

organisatiestructuur en zijn daardoor niet altijd eenduidig aan een

directie te koppelen

8 Gericht meer soort maatwerk aanpak voor inrichten bv Specifieke afdelingen
maatwerk

Accepteren dat een groot gebied waarschijnlijk niet geraakt wordt onbekend wat

dit betekent

Optioneel langere termijn kan software wellicht uitkomst bieden die bestanden

kunnen scannen^

1 Ten aanzien van de Q schrjven is de datakluis ontwikkeld voor verouderde bestanden

7381 97 2 Dit type software is waarschijnlijk niet beschikbaar Mogelijk is een aanbesteding nodig
45
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Algemene acties Actie 16 aanwijzen coordinerende directie coordinator en aanwijzen actiehouders

Actie 17 inrichten voortgang van de acties

Actie 18 inrichten achtervang en helpdesk bepalen centraal decentraal etc

Actie 19 opstellen voorde setvicedesk aandacht voor restoreverzoeken

Actie 20 uitwerken communicatie Kan deels centraal en maatwerk per directie

Actie 21 checken iopende acties toepasbaarheid bestaande instructies informatie etc

Actie 22 aansluiten op regulier verantwoordingslijn aan DG s via IV D

Actie 23 opnemen acties in de P C cyclus

t b v

coordinatie en

operationele
acties en

vervolg

DG s directeuren en afdeiingshoofden teamleidersi

Expertise functionarissen

o Procesdeskundigen en CD UHB met name t a v toezichtprocessen
o Datacodrdinatoren AVG

o Communicatie CDC

o IV DCS ConnectPeople CP team netwerkbeheerders Q schijven
o Expertise informatiehuishouding SSO CFD

o Achten ang IV D AVG SSO CFD Archiefwet C F AO IB

Betrokkenen en •

benodigde

expertise
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Naam Begin datum | Eind datut

S • Atgemeneaanpak

o Actie V uiti erken kenmerken en besdirijventoetsing wel of nietgeoorloofd
• Actie2 uitweiken hDeveilligstellen en welkemetagegevensopnemen

• Actie 3j controleren rnstructies op gebruik open velden en vuaar nodig aanpassen 29 6 20

® Actie 4 uitwerken aan wie en hoe gerapporteerd moet worden

• Actie 5 uitwerken instructie met handelingsperpectief

B ■ Aanpakonderkendegebieden

□ • Aanpak persoonfijke omgevinger
• Actie 6 opstellen bericht en bepalen reactietermijn
• Actie 7 uteetten oproep en monrtoren acties

® Actie6 bepaien communicatie en opstdlen publiceren Beddkrantberlcht

□ • Aanpaksamenwerkingsgebieden community s

• Actie 9i opstellen bericht vooreigenaren
• Actie 10 inschieten opdracht en afstemmen planning met DCS CP team

• Actie 11 uitzetten oproep manitaren acties

• Actie 12 bepalen communicatie en opstdlen publiceren Beddkrantbericht

□ • AanpatsamenwerkingsgebiedenjQ schijven
® Actie 13 uitwerken aanpak stappenplan voor afddingen

• Actie 14 uitzetten oproep en monitoren acties

• Actie 15 i inventariseren mogeiyke rlsico gebieden al dan niet scans uitwo 27 7 20

B • Algemene acties

• Actie 1 aanwrjzen coordinerende directie coordinator en actrehouders

• Actie 17 inrichten monitoren voortgang

• Actie Id inrichten achtervang en helpdesk
• Actie 19 opstellen rnstructie voor de servicedesk

« Actie 20 uitwerken communicatie

29 6 20 20 7 20

29 6 20

29 6 20

20 7 20

20 7 20

20 7 20

20 7 20

20 7 20

21 9 20

7 9 20

20 7 20

7 9 20

20 7 20

21 9 20

10 S 20

17 8 20

21 9 20

10 S 20

7 9 20

24 3 20

18 8 20

7 9 20

21 9 20

3 7 20

20 7 20

20 7 20

20 7 20

20 7 20

20 7 20

27 7 20

21 9 20

r

29 6 20

29 6 20

29 6 20

29 6 20

29 6 20

27 7 20

29 6 20

13 7 ^

13 7 20

13 7 20

IO a 20

13 7 20

27 7 20

27 7 20

18 8 20

[ 1

j

1

]

3

E

25 6 20

25 6 ^

6 7 20

6 7 20

5 7 20

5 7 20

6 7 20

6 7 20

3 8 20

[

[

[

• Actie21 checken toepasba rheid bestaande instructies informatie

• Actie 22i aarvsiutten verantw ordingslijn van directeuren aar DG s via IV8iD

• Actie 23 opnemen acties in de P C cyclus

[
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Voortgangsdashboard | Visie fraudeaanpak
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 23 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

A Overzicht huidig kader

fraudeaanpak

A Voorstel vervoigstappen
”

update fraudeaanpak

A Overzicht bestaande

waarborgen in

totaalrapportage

Passages TK brief

vervoigstappen vernieuwing
visie fraudeaanpak

waarborgen

5 juni Michiel vd Hauten

UHB

Michiel vd Hauten

UHB

Michiel vd Hauten

UHB

©
10 2 e

5 juni ©

18 juni KPMG

18 juni Michiel vd Hauten

UHB
10 2 e

A ©

Ontwikkelen van de visie fraude aanpak inclusief waarborgen
vindt plaatst in fase 2 van het FSV traject Daarmee worden ook

het grootstedeel van de deelproducten in deze fase opgeleverd

I 2 Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart I
49
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Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV 1 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 23 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toelichting status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten

^Planning doorloopextern
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^

Informatieschema risicosignalen
in totaalrapportage^

28 mei KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D 10 2 e

©

18 juni KPMG

0
10 2 e

5 juni
11 juni
18 juni

5 juni

10 2 e

0

KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

©

18 juni KPMG

18 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

18 juni KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart I

18 juni KPMGLZJ

Afgerond ^ Opievering volgens planning
50
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Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV 2 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 23 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toeiichting status

@ Totaalrapportage
extern onderzoek^

^ Politiek bestuurlijke
weging rapport extern

onderzoek

ISjuni KPMG Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

qy DJ Nes

25 juni Voorvaststellen reactie BD op

rapport extern onderzoek is op

vrijdag 26 juni een afspraak
ingepland

Prioriteit van KPMG ligt bij
totaairapportage

Afhankelijkheid appreciatie

totaairapportage KPMG welke

op 26 juni plaatsvindt

10 2 e

10 2 e

^ Geupdatet en

gevalideerde GEB FSV

^ Passages TK brief FSV

onderzoek

25 juni KPMG check Maarten Jonker

IV D10 2 e

Stemt stuurgroep in

met verzending
brief op 10 juli ipv
3 juli en extra SG

op di 30 juni

25 juni Schrijversteam
o b v rapportage
KPMG

10 2 e

| v Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart I
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Voortgangsdashboard | Onderzoek Risicoselectieprocessen en

bijbehorende applicaties FSV achtige Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 23 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toelichting status

0 Selectiekader FSV 5 juni KPMG

achtigen

0 Shortlist FSV achtige 11 juni KPMG

applicaties incl

risico identificatie

Werking en gebruik 18 juni KPMG

FSV achtigen

^ Uitkomsten vaiidatie 18 juni KPMG

eisen AVG BIO en

Archiefwet

^ Totaalrapportage 18 juni KPMG

extern onderzoek

^ Overzicht No regret 25 juni NTB

beheersmaatregelen
FSV actigen

Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

0

©

Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

Maarten Jonker

IV D

Afspraken over no regret beheersmaatregeien hebben op 24

en 25 6 plaatsgevonden Mondelinge update in SG van 25 6

Afronding is afhankelijk van besluitvorming en noodzaaktot

eventuele vervoigstappen

Afhankelijkheid appreciatie

totaairapportage KPMG welke op 26

juni plaatsvindt

NTB

Passage TK brief

onderzoek FSV

achtigen

25 juni Schrijversteam
o b v rapportage
KPMG

Stemt stuurgroep in

met verzending brief

op 10 juli en extra SG

op di 30 juni

lZJ 10 2 e

I v Afgerond ^ Opievering voigens pianning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart |
52
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Voortgangsdashboard | Tijdelijke beveiligde omgeving
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 23 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toeiichting status

^ Overzicht business

requirements tijdelijke

beveiligde omgeving

^ Voorstel tijdelijk proces

risicosignaien en

inf0 rm atieve rz o eke n

^ Overzicht AVG requirements

tijdelijke beveiligde omgeving

25 juni 10 2 e

MKBj

10 2 e25 juni
MKB

IV D is aangesloten loopt
parallel met ontwikkelen

tijdelijke omgeving

25 juni Jaap Zoon Keten

GKT
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

25 juni

Wordt woensdag 24 juni
opgeleverd

25 juni Jaap Zoon Keten

GKT

I 2 Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

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

actiehouders projectbureau
Stand 23 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toelichting status

Notitie handelswijze

afdoening FSV verzoeken

Maarten Jonker

VT IV D

Notitie wordt besproken in

g Stuurgroep van 18 juni

11 juni 10 2 e

IV D

18 juni N t bIndien nodig Plan

procesinrichting
dossierinzage

^ Passages TK brief

inzagerecht

Aangepaste procesinrichting lijkt

^ niet nodig

N t b

Verwachte opievering do 18 juni18 juni Maarten Jonker

VT IV D

10 2 e

©
IV D

Afgerond ^ Opievering volgens planning Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ n v t j
54
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Voortgangsdashboard | Interne maatregelen 1 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 23 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 schonings

archiveringsacties

^ Passages TK brief additionele

awareness schonings
archiveringsacties

^ Voorstel advies actie veegacties
Excels individuele medewerkers

^ Planning vervoigstappen
veegacties Excels individuele

medewerkers

^ Passages TK brief veegacties
Excels individuele medewerkers

Projectbureau5 juni
@IV D

Maarten Jonker5 juni
©IV D W D

Projectbureau18 juni

©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 ^ Opievering voigens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart I
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Voortgangsdashboard | Interne maatregelen 2 2

Ingevuld o b v inschatting
actiehouders projectbureau

Stand 23 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status Toeiichting status Vraag aan stuurgroepDeelproducten

^ Concept addendum

organisatie formatie rapport
tbv versterken positie FG

^ Overzicht vervolgacties
versterken positie FG

^ Overzicht vervolgacties
versterken positie PO BD

jft Passages TK brief versterken

posities FG PO BD

18 juni Flan V Gelder

PSG
10 2 e

Flan V Gelder

pSG

11 juni ®

Maarten Jonker11 juni
®IV D IV D

10 2 e18 juni omen Flan v Gelder

pSG Maarten

IV D Jonker IV D
®

1 2 Afgerond ^ Oplevering volgens planning
I

Voortgang monitoren ^ Urgent actie Stuurgroep nodig ^ Niet gestart I
56
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Voortgangsdashboard | Vervolgstappen
Ingevuld o b v inschatting

actiehouders projectbureau
Stand 23 juni 2020

Primair

Planning Actiehouder verantwoordelijke Status

Vraag aan

stuurgroepDeelproducten Toelichting status

^ Voorstel vervolgstappen
onderzoekfase 2

25 juni Projectbureau CUHB Voorstel vervolgstappen fase 2

afhankelijk van appreciatie KPMG

rapportageen voIgt in de

Stuurgroep in de week van 29 juni

Voorstel vervolgstappen fase 2

afhankelijk van appreciatie KPMG

rapportageen voIgt in de

Stuurgroep in de week van 29 juni

Tijdelijke omgeving krijgt prioriteit
over uitwerken vervolgstappen
nieuwe applicatie

10 2 e

Q Passages TK brief onderzoek

fase 2

25 juni Projectbureau UHB

^ Voorstel vervolgstappen

ontwikkeling nieuwe applicatie
ter vervanging FSV

^ Passages TK brief

vervolgstappen nieuwe

applicatie

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 I
57

738197 00173



t

Belastingdienst

738197 00173



iidentified tie lomschrijvinj bronnen risico s Imaalregelen ■ebruiksdatumTiva cyteets eigenarenInaam

Het program rra zeer vermogende person er ZVP past individuele klantbeh an deling toe op de

meest vermogende particulieren Hiertoe diert het programma zicht te hebben op

A De populatie van zeer vermogende personen feitelijk eer sub populatie van alle men sen met

vermogen

B De vermogenspositie van deze personen inclusief de positie in box 2 aanmerkelijk belang] de

gehanteerde constructies waarover over het algemeen weinig data beschikbaar is en de

risicoscores Dit ten behoeve van de behandeling

EH I he eft hiervoor een script gebouwd wat4x per jaar gedraaid werd DF A is eigenaar van dit

script geworden

Reguliere levering ~4x per jaar van de velden uit het ZVP script voor de top 1500 1500 subjecten

met het grootste vermogen via een Excel

1 Erwordt data

geleverd aan GO

buiten DF A in een

1 MT DF A heeft voor dit

doeleinde ontheffing verleend om

dit conform de gouden regels per e

2 De inputdata bestaat mail te verzenden

script bestaat

sinds 2014 vanuit

EHI Wordt 4x per

_aar geleverd voor

het laatst op 9

iuni 2020

excel lijst

10 2 enaast datafundamenten 2 de benodigde data wordt

ook uit de bruine

Business Owner

ingebouwd in een datafundament [ 10 2 e

1
DF CLC DF Bank DF IH DF Vastgo ed DF VPB

NHR RIS fWOZ waarde Ondersteuning ANBIVfMKFEX 159 DAPM 220 zeer vermogende personen bronlaag subject GO

Data

wordt

geleverd

conform

A1 is een ttiema binnen de Uitzendbranche zoals hieronder vender onschreven onder de LSn

paraplu AMU convenant De basis vindt plaats in artkei 18 van de wet op de Loonhefling Dit

product onderzoekt random de A1 verklaring De A1 verkiaring wordt verstrekt door iand van

herkomst maar vaak worden deze mensen doorverhuurd naar buiteniand door de

uitzendbranctie Het onderzoek of daarfraudeaspecten zitten Hoe is de A1 verkianng opgesteid
aan wie zijn zetewerkgesteid zijn er bepaalde richtiijnen is het persooniijk ook daadwerkeiijk
verioend via de werkgevers en waar worden de werkgeverspremies betaaid

GrensoverscJirljdend ook regelmatig met Beigie en Frankrljk om tsfei om te checken weike

werkgevers zitten er achter De feiteiijke werking is dat er in LSI verband een verzoek komt

Het verzoek wordt verrijkt met gegevens vanuit de BD en wordt wederam vender in LSI verband

gedeeid om zo vender onderzoek te kunnen doen Voorbeeiden van verrljkingsinformatie
brancJiecode sectorcode en SBI code

zie mail Henk

Ruiten beek

Geen PIA maar

wel in

afstemming
met

functionaris

Formeel Recht

de in de

Project bestaat al convena

jaren begin juni nten

opgeno

men

werkwijz

Zie bijevoegde LSI en andere 2020 voor het

convenantep _CQiilactpersoon laatst geleverd
— rMig fl h 0 2 6

10 2 e

Al gren sove rsch rijd en d
10 2 6

werk NIT e a bronnenDFEX170 teten LH e

I De Uitzendbranche UZB is de paraplu waaronder alle LSI gerelateerde zaken hargen En UZB

heeft ook input van G rekening nodig om risicovolle posten te kunnen selecteren Arbeidsmarkt

richt zich vnl op

UZB 1 1 min werknemers in alle sectoren is hier de grootste werkgever

Schoonmaak

Werven

Landbouw Kassen

Alle laagbetaalde smerige^ arbeid

Probleem slecht betaaid uitbuiting Mix van arbeidsrechtelijke en fiscale problematiek Alles

draait in LSI verband met verschillende overheder

In dit project wordt allerlei problematiek onderzocht binnen de Uitzendbranche Ditgebeurt order

de LSI paraplu AMU convenant Het verzoek wordt verrijkt met gegevens vanuit de BD en wordt

wederom verder in LSI verband gedeeid om zoverden onderzoek te kunnen doen

Data

wordt

geleverd

conform

Sinds 3 jaar

opgenomen in

DF A portfolio deirde

Datum overname convena

zie mail Henk

Ruiten beek

Geen PIA maar

wel in

afstemming

met

functionaris

Formeel Recht

EHI door DF A

Zie bijevoegde LSI en andere Voor het laatst

nten

opgeno

menconvenanten contaetpersoon geleverd begin

juni 2020 aan werkwijz
Henk Ruiterbeek e

DF A 10 2 eaantal bronnen via lagenmodel een aantal

bronnen via brlevenbus

voor

DFEX163 DAPfvl 175 Arbeidsmarkt UZB keter LH10 2 6
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Datafundament Fraude Risico Indicatoren FRI Ondersteuning technische briefing
Dit document dient als samenvatting van het datafundament FRI in relatie tot de discussie

fraudelijsten binnen de Belastingdienst In dit docume nt wordt het gebruik van FRI besproken^ de

bewaartermijnen de autorisaties en de privacy toetsing

Inleiding
Het datafundament Fraude Riscio Indicatoren FRI is in 2018 ontwikkeld ten behoeve van de

producten van DF A Datafundament FRI dientom fraudelijsten en signaleringen uit d iverse

bronnen te bundelen en in een overzicht te presenteren aan de interne DFBiA afnemers en DF A

gebruikers Het datafundament is gedeeltelijk opgebouwd in afstemming met de FIOD en bestaat

deels uit bronnen van de FIOD Het datafundament wordt bescbouwd als een Protected

datafundament Dit betekent dat zo min mogelijk person en bij deze data mogen Het gebruik van

de data uit FRI hoort te worden afgestemd met de FIOD vooraf en uitsluitend voor de

geautorlseerde toepassingen genoemd In de GLO

Ondervuerpen
Privacy toetsen

Toegang tot FRI Autorisaties

Gebruik FRI

Bewaarte rmijnen
Overzicht bestaande maatregelen

Privacy toetsen

In 2018 is er een WMK uitgevoerd voor het Datafundament FRI bijlage 1 Daarnaast is er ook in

2018 een PIA bijlage 2 uitgevoerd voor het Datafundament FRI Deze Is op aanvraag van het

Datafundamenten team in 2020 hernieuwd in de vorm van een PRA bijlage 3}

Gebruik FRI

Het datafundament FRI wordt structureei gebruikt in de producten OB Carrouseifraude en OB

Afgifte BTW nummer

Metopmerkingenl 10 2 6 | De check naar het

innovatieve karakter van deze verkenning vindt

nog plants

10 2 d

10 2 d In Deide producten is wordt de data alleen

gebruikt In een verkennende fase

Verder wijst niets er op dat het datafundament verder gebruikt is in andere producten of

verkenningen Om hier echter zeker van te zijn is er gevraagd aan IV |om een guery te draaien op

de log bestanden voor dit betreffende datafundament en de onderliggende bronnen | Metopmerkingenl 10 2 6 | Hier verwachten we

pas volgende week reactie op
Bewaartermijnen
Er zijn bij de ontwikkeling van FRI bewaartermijnen afgesproken met de FIOD Voor Eurofisc is een

bewaartermijn van 3 jaar afgesproken en voor CRB Postregistratie een bewaa rtermijn van Sjaar
Deze bewaartermijnen zijn niet doorgevoerd waa rdoor datafundament FRI op dit moment

gegevens bevat uit deze bronnen die gel dig zijn vanaf een datum eerder dan 3 resp 5 jaar temg
Voor de overige bronnen wordt eveneens een bewaartermijn van 5 jaar gehanteerd hierbij is

sprake van een afwijking van de bewaa rtermijn voor person en met een indicatie veeipleger of

verdacht adres’ Zie de tabei op pagina 4 voor een specificatie van de huidige bewaartermijn en

verwerkingsstappen per bron

Aan de hersteiactie wordt momenteel ha rd gewerkg vanaf3juli 2020 zullen aiie records in FRI aan

de bewaartermijn voidoen

Autorisaties toegang tot FRI

Toegang tot FRI is beperkt aangezien het een protected datafundament is De autonsaties zijn
verdeeld over het afnemende cluster VBT en het ontwikkelende cluster Datafundamenten Feitefijk
betekent dit dat er 30 personen zijn met autori saties tot dit Datafundament

In het geval van Datafundamenten betekent dit dat de ontwikkeiaars en beheerders van het

betreffende scrum team van datafundamenten toegang hebben tot deze data Daarnaast hebben

de ontwerpers van Datafundamenten hier toegan g toe en twee specifieke medewerkers aangezien

zij mee hebben gewerkt aan het datafundament In het geval van de twee medewerkers zt er een

einddatum op deze autorisaties
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Als teamleden uit productclusters toegang willen hebben tot dit datafundament is er een dubbele

autonsatie nodIg Een van de betreffende teamleider en een van de daartoe gemandateerde
teamleiders Dit wordt inciderteel gemonitord op onregelmatigheden Er bestast geen logging op

de autorisatles via Teradata Op dit moment zoeken we nog uit of hier logging op Is vanuit IMS

Overzrcht bestaande maatregelen
Met datafundament FRI bevat gevoelige gegevens binnen de Belastingdienst Hierdoorzijn er al

een aantal maatregelen getroffen met betrekking tot dit datafundament

Compartimentsring toegepast

Met datafundament is apart gezet zodat niet iedere ontmikkelaar en befieerder toegang heeft tot

deze gegevens

Dubbele goedkeuring autorisatles

Er is een dubbele goedkeuring nodig van de teamleiders bij een aanvraag voor deze data Dit wordt

uitgevoerd door de teamleider van de aanvragen en een van de daartoe gemandateerde
teamleiders

Overzicht nog door te voeren maatregelen
Voor de interne lijsten veelplegers en verdachte adressen uitCLQ en signalen uitde

WAB moet gecontroleerd warden of een procedu re bestaat over hoe deze lijsten tot stand

komen hoe vaak deze vernieuwd worden hoe ze geschoond worden en of ze zijn

geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens In algemeenheid c orrect implementeren
van bewaartermijnen Doorlooptijd 1 5 week Afgerond op 03 07 2020

Met implementeren van werken via de input databases bij productsn waa rdoor bet

Inziditelijk wordt welke data gebruikt wordt in welke producten Actiehouder product
clusters Uiterste termijn 31 12 2020 Hiermee wordt het risico op datamaximalisatie

beperkt
Structurele monitoring op autorisaties

Om het risioj van onrechtmatige vetwerking m b t doelbinding te mitigeren moet een

procedure met de FTOD en datacoordinator van DF A worden opgezet om het gebruik van

het datafundament voor nieuwe producten te beoordelen

Bijiages
1 20180316_DF FRI_WMK xlsx

2 PRA DF Fraude Risico Indicatoren 2018 vl 2 docx

3 PRA DF Fraude Risico Indicatoren vl 3 pdf
4 DF FRI 1 3 Ontwerp en Beslissingen docx

5 GLOXFDl pdf
6 GLOXFD2 pdf
7 WABl_GLO_ZDR_vl 0 pdf
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~aatn GEB [Datafundament FRI| Metopmerkingen I 10 2 e| Check op consistentie

met de tabellen van Ub raR en ABN voIgt
morgen net als de vraag of het datafundament

essentieel is voor de kwaliteit van deze

producten

Vraag 1 Wat zijn de consequenties van het stilleggen van het vetvverkingsprc ce en de bijbehorende applicade

D atafundament F RI vvordt gebruikt in de volgende producten S til leggen is ni et mogelij k vvenselij k om de volgende

redenen

OB Cairouselfraude Met vvenselijk gezien de internadonale impact en de binnenlandse aanpak van dit thema

OB Afgifte BTW nummer Niet aeceptabeh kan niet gestopt vvorden het is een Europese verplichting
N B De pijnpunten FSV heb ik geprobeerd boven

tafel te krijgen maar dat is me nog niet geluktVraag 2A Alsvi e minder vergaande beheersmaatregelen viillen treffen vi at is daar dan de aanleiding voor

Verder n v t Dit Datafundament ’k\ ordt al geadentificeerd als een protected Datafundament Drt houdt in dat er speciEeke
beveiligingseisen zijn t o v hetgebmik van dit datafundament en beschikbaarheid voor de ontVi ikkelaars

Vraag 2B Wat zijn in het geval dat we het niet scilleggen wel de geconstateerde pijnpunterLtisico sm b t

gegevensbescherming Graag in ieder geval maar niet uitsluitend aangeven of er dezelfde pijnpunten bestaan als bij de

GEB op de applicatie FSV zijn gee onstateerd

Risico 1 Geen implementatie van de bewaartermijnen Er zijn bewaartermijnen met de FIOD afgesproken in het geval
van Datafundament FRI Deze zijn niet germplementeerd

Risico 2 Geen actieve monitoring op het gebmik van Datafundament FRI risico op datamaximalisatie

Risico 3 Logging op autorisaties Datafundament FRI Op dit moment is er incidentelecontrole op het gebruik van

datafundament FRI Dit zou structureel moeten zijn Het aantal verstrekte autorisaties op dit datafundament is beperkt

Risico 4 Geen ingebouwde check goedkeuring FIOD

Vraag 2C Welke mitigerende maatregelen stellenwe voor om deze pijnpunten wegtenemen

Risico 1 Voor de interne lij5ceii|_ |moet gecontroleerd
worden of een procedure bestaat over hoe deze lijsten tot stand komen hoe vaak deze vemieuwd worden hoe ze

geschoond worden en ofze zijn geregistreerd bij deAutoriteitPersoonsgegevens In algemeenheid correct implementeren
van besvaartermijnen Doorlooptijd 1 5 week Afgerond op 03 07 2020

10 2d

Risico 2 Het implementeren van werken \’ia de input databases bij producten waardoor het inzichtelijk wordt welke data

gebruikt wordt in welke producten Actiehouder product clusters Uiterste termijn 31 12 2020 Hiermee word het

risico op datamaximalisatie beperkt

Risico 3 Structurele monitoring op autorisaties

Risico 4 Om het risico van onrechtmatige verwerking m b t doelbinding te mitigeren moet een procedurema deFIOD

en daracoordinator van DF A worden opgezet om het gebruik van het datafundament voor nieuwe producten te

beoordelen
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Ministerie van Financien Belastingdienst Toeslagen

Vaststelling verwerkersverantwoordelijke Selecteer typ datum

Naam Typ naam functie

Advies functlonaris voor gegevensbescherming Selecteer typ datum

Waam [ 10 2 8

Advies CEOi Selecteer typ datum

Naam Typ naam functie
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Ministerie van Financien Belastingdienst Toeslagen

Gegevensbeschermingseffectbeoordelin

g PIA

Ministerie van Financien Beiastingdienst Toesiagen

Belastingdienst Toeslagen

Contact

Ministerie van Financien directle Belastingdienst Toeslagen

PIA opgesteld door

10 2 e

Input ontvanqen van

10 2 e

Gereviewed door

10 2 6
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Ministerie van Financien Belastingdienst Toeslagen

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de General data protection regulation [hierna GDPR in working getreden Beter

bekend als de Algemene Verordening gegevensbescherming [hierna AVG In deze wet is

vastgelegd dat hetverplicht is om een Data Protection Impact Assessment hierna DPIA uit te

voeren Het doel van een DPIA is om privacy risico s voor betrokkenen over wie gegevens verwerkt

worden van een behandelproces in kaart te brengen In deze DPIA wordt het proces van

Fraudesignalen afhandelen beschreven

Deze DPIA heeft betrekking op het proces het verwerken van signalen van misbnjik oneigenlijk

gebruik dat binnen de Belastingdienst Toeslagen hierna B T} door Fraude Teams 1 en 2 worden

uitgevoerd De werkzaamheden van Fraude team 3 worden beschreven in andere DPIA s te weten

in M765 Behandelen Bezwaanschriften Toeslagen M1271 Behandelen ingebrekestellingen m b t

uitbiijven van beslissing of beschikking M832 De behandeling van binnengekomen aanvullende

verzoeken

In deze DPIA wordt het proces beschreven van de binnenkomst van een bericht die nadat deze is

beoordeeid afgedaan als een niet relevante melding of als een signaal wordt doorgezet voor

behandeling De beoordeling van het signaal wordt vervolgens behandeld bij team 2

Rechtmatigheid De bepaling van de mate van opzet en verwijtbaarheid wordt beoordeeid bij team

1 Opzetbepaling eindigt op het moment dat een signaal wordt overgedragen naar de FIOD

individueel sanctioneren of geen verdere behandeling Hierbij worden de privacy risico s in kaart

gebracht van de verwerking Door middel van deze DPIA wordt op systematische wijze inzichtelijk

gemaakt welke privacy risico s er voor betrokkenen zijn en hoe groot de kans is dat de privacy van

betrokkenen geschaad wordt en welke maatregelen nodig zijn om de risico s te beperken c q

mitigeren

In deze DPIA worden de jurldische termen opzet of grove schuld gebruikt in het kader van de

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen hierna Awir art 41 lid 1 Deze termen opzet of

grove schuld staan los van het proces 0 GS Invordehng Het gaat hler om de wettelijke termen om

toe zien op de gedragingen of na latingen van een burger en niet om de beslissing of er al dan niet

een persoonlljke betalingsregeling getroffen kan worden waar het proces 0 GS om bekend staet

De Functionarls Gegevensbescherming van het Ministerie van Financien heeft na de beoordeling
van de Gegevensbeschermlngseffectbeoordeling overde Fraudesignalehngsvoorzlenlng hierna

FSV geadviseerd om de persoonsgegevens niet of niet langer op de gehanteerde wijze te

verwerken Daarop is door de Belastingdienst op 28 februari 2020 besloten om de appllcatie FSV tot

nader order uit de lucht te halen Daarmee is FSV op dit moment geen onderdeel van deze

verwerking Volledigheidshalve is FSV wel toegevoegd aan deze DPIA In de toekomst kan dit een

andere applicatie zijn

Deze DPIA wordt minimaai eens in de 3 jaar of bij grote wijzigingen herijkt Het gaat dan om

wijzigingen aan het proces of aan systemen Het proces van herijken werkt als voIgt In een

multidlsciplinaire workshop wordt getoetst of de DPIA nog de werkelijke verwerking c q situatie

beschrijft Daamaast wordt gekeken naar de verwerkte gegevens en of de gegevens nog

proportioneel en subsidiair zijn Verder wordt de risicoanalyse voor betrokkenen opnieuw gemaakt

en toetsen we de maatregelen in de actuallteit

5 I 68 Gegevensbeschermingseffectheoordeling | PIA
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Na dit proces wordt er een addendum toegevoegd aan de DPIA en voorgelegd aan het Management

Team B T ter akkoord en opvolging van de maatregelen De DPIA krijgt dan een nieuwe datum en

verslenummer Afhankelijk van de Inhoud wordt er advies gevraagd aan de Functionaris

Gegevensbescherming en Privacy Officer Vervolgens wordt er binnen de implementatle getoetst in

hoeverre de maatregelen zijn doorgevoerd Deze evaluatle voIgt na 1 jaar nadat de DPIA Is

vastgesteld De evaluatie wordt gedaan door medewerkers van BDO Bedrijfsvoering het team

Integrate beveiliging en Privacy [IBP Toeslagen

6 I 68 Gegevensbeschermingseffectheoordeling | PIA
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A Beschrijving kenmerken

gegevensverwerkingen

Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen de

verwerkingsdoeleinden en de belangen bij de gegevensverwerkingen

Onder A wordt de eerste stap beschreven van de PIA een overzicht van de relevante feiten van de

voorgenomen gegevensverwerkingen Als de feiten onduidelljk zijn werkt dit door in de

beoordeling

1

Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling op ziet en

context waarbinnen deze plaatsvindt op boofdlijnen

Strafbepaling Str^frecht

Eirde vervLTehctng

^
lndrvidu«l Mnctionerer

Einde verwerking fraudcslgnalcfi

Rechtmatigheid skv^ estie

geen vervolgactie

Einde verwcrking fra ude signaler

Behandti

verslag
Proces

Clp et

bepaling

Berichten Proces

Rechtmatig
SignalerProces

Registratie

Behandeh

ifcrelag
Bericht niet

relevant

RectitmatigheidsPcwesrie

geen vervolgaaie
Ernde venverklng fraudesignsicn

Het gaat om een bestaande verwerking van Behandelen Fraudesignalen welke onder de Wet

bescherming persoonsgegevens [hiema Wbp} is gestart binnen B T Deze verwerking valt onder

het proces handhaving Het cluster Fraude houdt zich hoofdzakelijk bezig met deze verwerking

Bij het Fraude Meldpunt van B T worden berichten ontvangen Dit is het startpunt [de trigger

van deze verwerking Deze berichten worden daama getoetst op relevantle en kunnen vervolgens

als signaal aangemerkt worden Indlen deze in aanmerking komen voor nader onderzoek Hlervoor

zijn een aantal criteria beschikbaar Dit kunnen de volgende signalen zijn

1 signalen die dulden op mlsbrulk en onelgenlijk gebrulk van Toeslagen door een individu

2 signalen die dulden op misbruik en onelgenlijk gebrulk van Toeslagen door meerdere

personen of een facilitator

3 slachtoffersignaal

4 signalen m b t foutieve registratie in de Baslsregistratie Personen hlema BRP

[GM33

Berichten die niet geduid worden als signalen worden bewaard in de Fraudepostbus en kennen

geen vervolg

Het proces voor de DPIA Behandelen Fraudesignalen ziet toe op het ontvangen van berichten

tot en met de afhandeling van een onderzoek met een resultaat Daarnaast kan dit resultaat

7 I 68 Gegevensbeschermingseffectheoordeling | PIA
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leiden tat andere verwerkingen binnen B T Waar dit het geval is is een directs link geplaatst
met een opvolgende verwerking Onderstaand worden de processen puntsgewijs weergegeven |

Proces reglstratie registratie en classificatie van berichten welke als signaal

aangemerkt worden

Proces rechtmatigheid onderzoek naar aanleiding van een signaa

Proces opzetbepaling onderzoek naar aanleiding van een

rechtmatigheidsonderzoek en of signaal

Proces Individueel sanctioneren dit zijn verwerkingen die niet binnen de

verwerking van deze DPIA vallen

Mutatie toezichtlijst uitsluitlijst

A

B

C

D

E

De verwerking wordt in de volgende processen ingedeeld

Registratie

Input

A

1

Ontvangst bericht

Korte analyse bericht

Bestemd voor Toeslagen

individueel

samenspanning

slachtoffersignaal

signalen m b t foutleve registratie In het BRP

Landelijke stuurgroep interventieteams hierna LSI

Bestemd voor partner organisatie

Geen relevante bericht

Registreren In registratievoorzleningen

Aanmaken dossier [Q schijf}
Excelbestand

i

ii

iii

iv

V

2 Prio rite ring

Categorlsering3

signaal categorisereni

4 Output

i Aanbod signaal opzetbepaling
Aanbod signaal rechtmatigheidsonderzoek Intensief Subject

gericht Toezicht hierna 1ST

ii

Rechtmatigheid

Input

B

1

i Signaal

Rechtmatigheidsonderzoek

Documenteren gegevens Q schijf

Resultaat conclusie

Rechtmatigheid geen vervolg

Vermoeden opzet of grove schuld

2

i

2

i

ii

3^ Output
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Versisg rechtmatigheid onderbouwing vervoigstapi

Opzetbepaling

Input

C

1

Directs signaal vanult reglstratle

Verslag rechtmatigheid onderbouwing onderzoek

opzetbepaling
Onderzoek onderbouwing

Resultaat conclusie controls

Output

i

ii

2

3

4

Pre weeg controls Boetefraude coordinator hierna BFC

mogelijk overdracht naar FIOD

Geen vervolg controls BFC

Sanctiememo controls BFC

i

ii

111

Individueel sanctioneren Cwordt een aparte PIA voor geschreven

Sanctiememo vanult Opzetbepaling

Bestuurlijk afdoen vanuit FIOD

D

1

2

Mutatie toezichtlijst uitsluitlijst

1 Mutatie toezichtlijst Toezichttool

2 Mutatie uitsluitlijst

E

2

Persoonsgegevens

Som alle categorieen van persoonsgegevens op die worden verwerkt Geef per categorie

van persoonsgegevens tevens aan op wie die betrekking hebben Deel deze

persoonsgegevens in onder de typen gewoon bijzonder strafrechtelijk en wettelijk

identificerend

Gewone persoonsgegevens

Id Veldnaam Bron 2 BetrekkingBron 1 Proces

stap IPP

^ Voorde voiledigheid is de verwerking individueel sanctioneren in deze DPIA genoemd omdat deze

verwerking de verwerking van Behandelen Fraudesignalen raakt Zie voor verdere informatie DPIA

Beoordelen opieggen boete bij niet verstrekken gegevens of inlichtingen M833
^
BVRstaat voor BeheerVan Relaties en bevat een BRP kopie Basisregistratie personen gemeente

BVR vormt de basisregistratie van alle personen die bij de belastingheffing en uitvoering van niet

fiscale regels betrokken [kunnen zijn In BVRzijn de algemene gegevens van bijna alle burgers
vastgelegd zoals naam adres woonplaats geboorte of oprichtingsdatum relaties tussen de

verschillende burgers geregistreerd
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BVR^ FSV^

Q schijf TVS^
DAS® PV^

behandelvenslag

sanctlememo

pre weeg

BVR FSV

Q schIjf TVS

DAS PV

behandelvenslag

sanctlememo

pre weeg

BVR IGA“

BPM^S FSV^^

TVS Q schijf PV

behandelvenslag

sanctlememo

pre weeg

BVR TVS

Q schIjf PV

behandelvenslag

sanctlememo

pre weeg
_

IND BVR IGA

TVS

Q schijf DAS PV

behandelvenslag
sanctlememo

pre weeg

BVR Q schijf PV

behandelvenslag

sanctiememo

pre weeg

AV® TP® en

kinderen

Naam achternaam

voorletters tussenvoegsels

1 AV A B C

2 Geboortedatum AV AV TP en

kinderen

A B C

3 Persoonsrelaties AV AV TP en

kinderen

A B C

Aantal pensonen op adres4 AV AV TP

kinderen en

medebewoner

A B C

13

VerblijfstiteP5 AV TP

kinderen en

medebewoner

A B C

Zakelijke relaties6 AV TP en

medebewoner

A B C

^
BVR staat voor Beheer Van Relaties en bevat een BRP kopIe [Basisregistratie pensonen gemeente

BVR vormt de basisregistratie van alle pensonen die bij de belastingheffing en uitvoering van niet

Rscale regels betrokken [kunnen zijn In BVRzijn de algemene gegevens van bijna alle burgers
vastgelegd zoals naam adres woonplaats geboorte of oprichtingsdatum relaties tussen de

verschillende burgers geregistreerd
®
FSV staat voor Fraude Signalering Voorziening

“Q schijf lokale opslag
®
TVS staat voor Toeslagen Verstrekkingen Systemen

®
DAS staat voor Digitaal ArchiveringsEysteem

^
PV staat voor proces verbaal

AV staat voor aanvrager
®
TP staat voor toeslagpartner
IGA staat voor Inkijk Gemeentelijke Basis Administratie

In BPM is de mogelijkheid om de toeslagpartner te vermelden

In FSV is de mogelijkheid om de toeslagpartner te vermelden

Medebewoner is degene die op hetzelfde adres staat ingeschreven als de aanvrager en die geen

partner of onderhuurder is en ook niet tot het huishouden van de onderhuurder behoort artikel 2

eerste lid letter e Awir Als de onderhuurder een bloed of aanverwant in de eerste graad is van

de aanvrager of diens partner dan is deze wel medebewoner

Verblijfstitel bepaalt het recht op de toeslag [artikel 9 eerste lid Awir en artikel 11

Vreemdelingenwet
FLG staat voor Fiscale Loon Gegevens

8
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FLGi BRIl^ TVS

DAS

Q schIjf PV

behandelvenslag

sanctlememo

pre weeg

RBG^^ TVS
®

DAS PV

behandelvenslag

sanctlememo

pre weeg

Heidi Q schijf

PV pre weeg

ICOV Q schijf

PV pre weeg
_

Geschat inkomen7 AV TP AV TP B C

8 Reken ingnummer AV AV B C

9 IP Analyse AV TP KOO

Netwerkanalyse10 AV TP KOO

verhuurder

B C

11 Opvangsituatle

Opvanggegevens
• Naam

• Adres

• LRK nummer

• KvK nummer^®

• Soort opvang DO

BSO

• Kindercentrum

gastouderopvang
• Contactgegevens

KOO

Afgenomen uren

K00“ LRK^

FSV“ TVS DAS

Q schijf PV

behandelverslag
sanctlememo

pre weeg

11 1 AV AV TP en

kinderen

A B C

11 2 KOO KOI

viewer^^ TVS

DAS Q schijf PV

behandelverslag

sanctlememo

pre weeg

KOO DAS

Q schijf PV

behandelverslag

sanctlememo

pre weeg

KOO TVS DAS

Q schijf PV

behandelverslag

AV AV en

kinderen

B C

11 3 Betaalde kosten AV AV B C

11 4 [gemiddeld uurtarief AV AV en

kinderen

B C

FLG staat voor Fiscale Loon Gegevens
“

BRI staat voor Basisregistratie Inkomen en levert achteraf het vastgestelde inkomen uit de

aanslag IB of de jaaropgaaf loongegevens
RBG staat voor Registratie BankGegevens

^®TVS staat voor Toeslagen Verstrekkingen Systeem onder Derden betalingen is zichtbaar of de

KOT toekenning rechtstreeks aan de KOO wordt ultbetaald

KvK staat voor Kamer van Koophandel
KOO staat voor kinderopvangorganisatle
LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang
In FSV wordt het LRK nummer genoteerd indien het een signaal over de kinderopvangtoeslag

betreft

KOI viewer daarin staat contra informatie geleverd door KOO
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sanctlememo

pre weeg
_

KOO KOI vlewer

TVS DAS

Q schIjf PV

behandelvenslag
sanctlememo

pre weeg

Gegevens om maximum aantal te vergoeden opvanguren vast te stellen

UWV \ FLG

Inkijk polls UWV

gewerkte uren

viewer DAS

Q schijf PV

behandelvenslag
sanctiememo

pre weeg

UWV DUO“

gemeente RIS”

TVS DAS

Q schijf PV

behandelvenslag

sanctiememo

pre weeg

ABS UWV TVS

DAS

Q schijf AIG PV

behandelvenslag

sanctiememo

pre weeg

11 5 Ingangs en einddatum

opvang

AV AV en

kinderen

B C

12

12 1 Verloonde uren AV TP AV TP B C

12 2 Doelgroep status periode
^^

• Student

• Inburgeraar
• Re integratie

AV TP AV TP B C

12 3 Aard van werkzaamheden

• Werk in loondienst

• Winst uit een

onderneming
• Meewerken in de

onderneming van

de partner
• Inkomsten uit

overig werk

AV TP AV TP B C

Verhuurder RIS AV

BAG viewer TVS

DAS Q schijf PV

behandelvenslag
sanctiememo

pre weeg

Verhuurder DAS AV

Q schijf PV

behandelvenslag

sanctiememo

pre weeg

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemensverzekerlngen het UWV levert de verloonde

uren

Als een AV en of TP niet werkzaam zijn als bedoeld In artikel 1 6 eerste lid onderdeel a Wko

kunnen zij ook als zgn doelgroeper in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag [zie artikel

1 6 eerste lid onderdelen ct m j Wko

DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwljs
22

RIS RENS staat voor Renseignementen Informatie Systeem geeft informatie op pensoonsniveau
over studlefinanciering en woning bezit
25
ABS staat voor Aanslagbelastingensysteem

13 Huur AV TP

kinderen en

medebewoner

B C

Huurlasten

Woningbezit

Woonobject

Onderhuur

13 1 Betaalde huur AV B C
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13 2 Adreshistorle BvR TVS

Q schijf PV

behandelvenslag

sanctlememo

pre weeg

Vektis“ TVS

Q schijf DAS PV

behandelvenslag
sanctlememo

pre weeg

SVB
“
TVS PV

behandelvenslag

sanctlememo

pre weeg

Financielle

instellingen

Q schijf PV

pre weeg

Tool Militairen

TVS PV

behandelvenslag
sanctiememo

pre weeg

FSV^i

AV

14 Zorg AV TP AV TP B C

• Zorgverzekerd

Kindgebonden budget15 AV AV TP B C

Betalingsverkeer16 AV TP AV TP KOO

KOO Verhuurder

Verhuu

rder

AV TP AV TP

B C

Militair17 B C

18 Dader mededader

slachtoffer onbekend

Fraude ja nee

Verdenking opzet grove

schuld

AV TP B C

FSV19 AV TP B C

20 BPM AV TP B C

Bijzondere persoonsgegevens

Id Veldnaam

1 Gemoedsbezwaarde Tool

gemoedsbezwaa rden

AV TP DAS

Q schijf TVS

behandelvenslag
sanctiememo

pre weeg

T I
Bron 2 Betrekking op Processtap

AV TP AV TP

Bron 1

B C

n

Gezondheidsstatus

huurtoeslag

2 AV TP

kinderen en

medebewoner

A B

Strafrechtelijke gegevens

Id Veldnaam Bron 2 BetrekkingBron 1 Processtap

Begin en einddatum

detentie

Detentietool

behandelvenslag
sanctiememo

pre weeg

1 AV AV TP B C

Vektis is een programme van een organisatle die dezelfde naam draagt deze geeft inzage in de

zorgverzekeringstatus
SVB staat voor Sociale Verzekehngsbank
FSV staat voor Fraude Signalering Voorziening
In FSV kan aangevinkt worden of er sprake is van fraude
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PSF^^ FSV Q schijfSanctis [strafrecht en

boete

Procesverbaal na

strafrechtelijk

onderzoek

Uitspraak

rechtszitting

2 AV TP C

FIOD Q schijf3 AV TP C

Rechtbank Q schijf4 AV TP C

Nationaal identificatienummer

Id Vsidnaam Bron 2 Betrskking ProcssstapBron 1

1 BVR FSV BPM

Q schijf TVS DAS

behandelverslag

sanctlememo pre

weeg

AV AV TP

kinderen en

medebewone

A B C

r

3

Gegevensverwerkingen

Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer

De organisatie van het fraudecluster

Binnen het cluster Frauds zijn 3 teams leder team heeft zijn eigen werkzaamheden om de

scheiding binnen de processen te waarborgen Een medewerker die de rechtmatigheid van sen

toeslag beoordeelt en daarbij wijzigingen in de toekenning heeft aangebracht mag bij een

eventueel door de burger ingesteld bezwaar hiertegen dit bezwaar niet behandelen

Opbouw van het cluster frauds

Team 1 Opzetbepaling en sanctie slachtofferbepaling
Team 2 Rechtmatigheid classificatie meldpunt Feiten Registratie Systeem hiema FRS uitworp

bron op toezichtlijst [M870 werkbundels

Team 3 Bezwaar Herzieningsverzoeken Bijzondere berekening Ingebrekestellingen hiema IGS

PSF staat voor Proces Systeem Fraudesignalen
^
BSN staat voor Burger Service Nummer
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Team 2 Rechtmatigheid

Registratis Piioriterlng cateooilisering ov«rle gstruetiiur output

Meervoudig

signal] naar

Steam

Ontv ngst
bericht

\
Korte analyse

beric^lt

Prioriteren

ignial

Aanbod signaal
opzetbepaling

r
✓

I
Registreren TVS

BPM fSV

A
Wekelijks Dverieg

ControleE F

Aanbod signaal
rechtmatigbeids
anderzoek lST

Aanmaksn

debater
Signaal

categoriserun
6FC

I Sfachtoffer

meldingen

iPtaj I Bf IoaMCtMAfllirw ■iiidi vi dueel sanetic

Registratie
Proces _Omschrijving

Geautoriseerde medewerkers voor de

postbus Toeslagen Fraude_postbus

beoordelen de binnen gekomen berichten

op een mogelljk onrechtmatige situatie met

betrekking tot toeslagen De melder krijgt
een automatische reply

Is dit bericht bestemd voor B T of moet

deze doorgezet worden naar een andere

afdeling IH of andere bestuursorganen

zoals SVB of gemeente

Het bericht wordt verrijkt met een BSN en

postcode en doorgezet als signaal

Alle berichten en informatieverzoeken

blijven bewaard in de postbus Er Is nog

geen methode met betrekking tot de

opschoningstermijn voor ingericht

Alleen de niet relevante schriftelijke

berichten worden meteen vemletigd

Er wordt aan het signaal een priorltlet

gegeven van Prio 1 2 3 en Spoed In BPM

wordt dit weergegeven als zeer hoog

hoog middel of laag Aan de hand van de

prioritiet kan worden bepaald welke

signalen metvoorrang moeten worden

opgepakt

Organisatie

MeldpuntOntvangst bericht

Korte analyse bericht Meldpunt

Archivering signaal Meldpunt

Prioritering signaal Meldpunt
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Registreren BPM FSV Signaal wordt In BPM opgevoerd op BSN

niveau dit systeem is de werkvoorraad

voor het duster Fraude Door de

prioritering van het signaal worden de

signalen met de hoogste prioriteit het eerst

opgepakt en vervolgens via de Last in First

out hiema UFO methode verwerkt Als

een signaal verder onderzocht dientte

worden wordt dit signaal ook In FSV

ingeboekt Dit kan betekenen dat het een

nieuw signaal is of dat er een nieuw

tabblad wordt aangemaakt omdat het BSN

a I voorkomt In FSV

Op de Q schIjf wordt In de map

fraudezaken een mapje aangemaakt onder

het BSN en de naam van de desbetreffende

persoon In het dossier wordt het signaal

Meldpunt

Aanmaken dossier Meldpunt

opgenomen

Signalen die in een bepaalde categorie

geplaatst kunnen worden zoals jaar en

toeslagsoort Dit is In ontwikkeling en moet

nog nader uitgewerkt worden

Na registratie in BPM en de korte analyse

wordt het signaal doorgezet naar het

Screeningsteam wanneer het een

meervoudig signaal is waarbij meerdere

pensonen bij betrokken zijn en er sprake

lijkt te zijn van een facilitator [proces Is

stilgelegd en wordt opnieuw ingericht

Na registratie In BPM wordt de post

Signaal categoriseren Meldpunt

I

Aanbod signaal

meervoudig naar

Screeningsteam
Steam

Meldpunt

Aanbod signaal

rechtmatigheidsonderz aangeboden aan fraude team 2 proces

Rechtmatigheid De signalen worden

opgepakt volgens de LIFO methode en in

combinatie met de hoogste prioriteit

Het meldpunt selecteert zelf welke signalen

worden doorgezet naar het IST team voor

rechtmatigheldsonderzoek

Een signaal waarbij al meteen voldoende

duldelijkheld bestaat over de

rechtmatigheid van de toeslag en er een

redelijk vermoeden Is van opzet of grove

schuld kan na overleg met de BFC direct

worden doorgezet naar het proces

opzetbepaling

Meldpunt

oek

Aanbod signaal 1ST Meldpunt

Aanbod signaal

opzetbepaling

Meldpunt Boete

fraude coordinator

[BFC
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Team 2 Rechtmatigheid

ResultaBt

condusie
OveriegstTJctuurOnderzoek Cgntrole Output

RechCtnatTgheld
geen vervolg

Verslag
rechtmatigheid ■

onderboutving
onderzoek

opzetbepaling

Wekelijks oveHeg
controle E F

Rechtmatighelds
onderzoek

Behandel

furtctlonaris

VercnoBden opzet
of grove Bchuld

BFC

I
Aaodachtspuncen
com muni oeron

drie teams

T □pzetbeMlinj I er I FIOD Sr ~TReoish atie Reditmal jodiiisiiis

Rechtmatigheid

Proces Omschriiving Organisatie

Onderzoek Het verzamelen en analyseren van

gegevens ult de beschikbare systemen

die nodig zijn voorhet vaststellen wat

het recht is op een toeslag Ook worden

gegevens bij de toeslag aanvrager en

instantles zoals verhuurder KOO DUO

etc opgevraagd Deze verzamelde

gegevens worden verwerkt In een

verslag
_

Het verslag en de conclusie n a v het

rechtmatigheidsonderzoek wordt

gecontroleerd door de BFC

Afhankelijk van het resultaat van het

onderzoek op basis van feiten en

omstandigheden wordt een vervolg
vastgesteld Het resultaat is kortweg
onderverdeeld in 3 mogelijkheden wel

gedeeltelijk geen recht

Team Rechtmatigheid

I

Controle Team Rechtmatigheid

Rechtmatigheid

vervolgactie

Team Rechtmatigheid

Vermoeden van opzet

of grove schuld

Na het rechtmatigheidsonderzoek kan er

een advies gegeven worden om nader

onderzoek uit te voeren in het proces

opzetbepaling wanneer er een

vermoeden is van mogelijk opzet of

grove schuld Dit advies is onderbouwd

Team Rechtmatigheid
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middels felten en omstandigheden

Wekelljks afstemmlngsoverleg E F BFCOverlegstructuur Team Rechtmatigheid en

BFC

Een behandelvenslag van het

rechtmatigheidsonderzoek Hier is een

resultaat In opgenomen of er wel of

geen vervolg dient plaats te vinden in

hetproces Opzetbepallng DIt Is

onderbouwd met feiten en

omstandigheden

In BPM en FSV wordt het resultaat van

het rechtmatigheidsonderzoek

geregistreerd Wanneer er over wordt

gegaan tot een onderzoek bij het proces

opzetbepaling wordt het signaal in BPM

doorgezet naar frauds team 1

Opzetbepaling

Team Rechtmatigheid enOutput

BFC

Registratie Team Rechtmatigheid

Team 1 Opzetbepaling
Individueel sanctioneren

Resultaat

cohdusie i

coRtrole

Input Onderzoek Overlegstructuur CkJtput

Direct signaal
vanuit

registratfe
nOD Sr [evt

lenjg voor SrPreweeg

A Vt erslag
rechtmatigheid

Maatwerk

individueel

sancdoneren

BFC

onderzoeker

Opteggen

evenredige boete
Onderzoek

ondertouwing
Geen

vervolg

Controle

onderbouiiving

ondarzoak

opzetbepaling

BFC

Meting

rendement input
vs resultaat

terugkoppeJIngIndMdueel

sanctioneren Br

Wekelljks overleg
controle E F ■•|

BFC

T T Jndividugel saitetiflfisrefi Bf I Flop StbepaliriQHfflistfatie Bezwaar

Opzetbepaling
Proces Omschrijving

Het signaal vanuit BPM wordt door een

geautorlseerde medewerkerop naam

gezet en onderzocht De medewerker

verzamelt alls gegevens die nodig zijn

voor het kunnen beoordelen van

opzetbepaling

Organisatie

Team OpzetbepalingInput Signaal direct

vanuit registratie BPM
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Input Verslag van

rechtmatigheid

Een behandelverslag van het

rechtmatigheidsonderzoek Hier is een

resultaat In opgenomen dat er een vervolg

dient plaats te vinden in het proces

Opzetbepaling Dit is onderbouwd met

felten en omstandigheden

Het behandelverslag van het

rechtmatigheidsonderzoek wordt

doorlopen en onderzocht op

on}juIstheden daamaast worden alle

feiten en omstandigheden onderzocht om

te bepalen In welke mate de handellng en

te wljten is aan opzet of grove schuld van

de betrokkene n Ook is hier

opiettendheid of er mogelijk sprake kan

zijn van een breder verband samenhang

georganiseerdheid TIjdens het onderzoek

wordt ook bepaald of er een

bestuursrechtelijke afhandeling dient

plaats te vinden of een strafrechtelljke Bij

een bestuunsrechtelijke afhandeling wordt

er een sanctiememo opgemaakt bij een

strafrechtelljke afhandeling wordt een pre

weeg opgemaakt

Een sanctiememo Is een resultaat van het

onderzoek opzetbepaling Daarin staat

onderbouwd middels feiten en

omstandigheden wat het advies Is geen

boete of een evenredige boete en in welke

mate de handeling en te wijten is aan

opzet of grove schuld van de

betrokkene n

Zaken vanuit de FIOD die bestuurlijk

afgedaan dienen te worden vallen onder

individueel sanctioneren

De sanctiememo wordt gecontroleerd door

de BFC Hier vindt een volledige controle

plaats op het onderzoek opzetbepaling

onderbouwing opzet grove schuld incl

de feiten en omstandigheden Tevens

wordt bij de controle het advies

heroverwogen en de vervoigstap bepaald

Een pre weeg document is een resultaat

van het onderzoek opzetbepaling Daarin

staat onderbouwd middels feiten en

omstandigheden waarom de zaak

voorgelegd dient te worden aan de FIOD

en een vervolg dient te kennen in het

strafrecht [Sr

Hier is de onderbouwing cruciaal in welke

mate de handelingfen te wljten Is aan

opzet van de betrokkene n

Team Rechtmatigheid

Opzetbepaling

Onderzoek

opzetbepaling

Team Opzetbepaling

1 Resultaat

condusie

Sanctiememo

Team Opzetbepaling

en BFC

I

Controle BFC

2 Resultaat

condusie

Pre weeg document

Team Opzetbepaling

en BFC

I
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Zaken vanuit de FIOD die bestuurlijk

afgedaan dienen te worden vallen onder

individueel sanctioneren

Controle De pre weeg wordt gecontroleerd doorde

BFC Hier vindt een volledige controle

plaats op het onderzoek opzetbepaling

onderbouwing opzet grove schuld incl

de feiten en omstandigheden Tevens

wordt bij de controle het advies

heroverwogen en de vervoigstap bepaald^

In BPM en FSV wordt het resultaat van de

opzetbepaling genoteerd

BFC

Registratie Team Opzetbepaling

Muteren toezichtlijst uitsluitlijst

T
Organisatie

Een BSN wordt op de toezichtlijst en in de | cluster Fraude
toezlchttool geplaatst als er Is vastgesteld
dat er een overtreding Is begaan door de

betrokkene

De reden om een BSN op Beheer

ultslultingen In TVS te zetten Is om er

zorg voorte dragen dat een burger een

juiste beschikking krijgt en deze

beschikklng te controleren voordat deze

wordt afgegeven En een terugvordering
te voorkomen Door een BSN op Beheer

ultslultingen te zetten wordt de wijziging
van de burger wel in TVS verwerkt en

komt er een actuele berekening klaarte

staan maar deze zal niet beschikt worden

Bij een reeds lopende toeslag wordt

hlermee nIet gewljzigd ook niet In de

ultbetallng Dit gebeurt pas nadat dit

gecontroleerd is door een medewerker

OmschrijvingProces

Muteren toezichtlijst

Muteren uitsluitlijst Cluster Fraude

4

Verwerkingsdoeleinden

Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen

De verwerking van de bovengenoemde gegevens heeft als verwerkingsdoel het vaststellen van de

rechtmatigheld van de toekenning Door het controleren van de lopende toeslag met de ontvangen
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bewijsstukken van de belsnghebbende of contrs informatie van onder andere

kinderopvangorganisaties en verhuurder kan worden vastgesteld of de toeslag een aanpassing

behoeft Hlermee wordt zorg gedragen voor een juiste vaststelling van de toeslagen

Hieronder voIgt de toelichtlng op het verwerkingsdoel per gegevenssoort

Id Veldnaam Verwerkingsdoel

t lC van pensoonsgegevens^^ in het kader

van de uitvoering van hun taak en om ultwissellng
te kunnen maken met [authentieke bronnen

Aanhef communicatie met de

toeslagaanvrager gemachtlgde DIgitaal en op

papier

1 BSN

2 Naam achtemaam voorlettens

tussenvoegsels

Naam wordt gebruikt om met voldoende zekerheid

te kunnen stellen of het echt om de gegevens van

persoon X gaat [vergewisplicht Daarnaast wordt

de naam gebruikt om ontbrekende niet geleverde
persoonsgegevens met voldoende zekerheid te

kunnen aanvullen vanult andere systemen
Geboortedatum wordt gebruikt om met voldoende

zekerheid te kunnen stellen of het echt om de

gegevens van persoon X gaat vergewisplicht

3 Geboortedatum

Voor kinderopvangtoeslag zijn de leeftijden 4 en 12

jaar relevant als indicatie om te bepalen of er recht

is op kinderopvangtoeslag op basis van dagopvang
of op basis van naschoolse opvang^®” Dit is

afhankelijk van of een kind naar school gaat

Voor de zorgtoeslag en de huurtoeslag dient de

aanvrager meerderjarig te zijn
^^

Voor de huurtoeslag is de leeftijd van belang bij het

vaststellen van de hoogte van het recht op

huurtoeslag Ouderenhuishouden medebewoner en

leeftijd van het kind i v m vrijstellingsdeel van het

eventuele inkomen

Voor het kindgebonden budget zijn de leeftijden
12 16 en 17 jaar van belang voor de bepaling of er

een verhoging van het kindgebonden budget dient

plaats te vinden®

Voor het vaststellen van het recht op en de hoogte
van een tegemoetkoming zijn de persoonsrelaties
van belang

4 Persoonsrelaties

Verwerking van persoonsrelaties ten behoeve van

het vaststellen van toeslagpartnerschap en de

samenstelling van het huishouden teneinde de

toeslagen correct te kunnen vaststellen

Voor het vaststellen van het recht op en de hoogte
van een tegemoetkoming zijn het aantal personen

op een adres van belang
De verblljfstitel is van belang omte kunnen

vaststellen of een belanghebbende recht heeft op

een toeslag

In artikel 10 Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer Wabb

In artikel 1 1 lid 1 Wko en artikel 1 sub b Besluit kinderopvangtoeslag
Artikel 1 lid 1 onder c van de wet op de zorgtoeslag en artikel 8 wet op de huurtoeslag

™ Artikel 2 lid 3 4 en 5 van de wet op het kindgebonden budget
Verblijfstitel bepaald recht op toeslag artikel9 eerste lid Awir en artikel 11 Vreemdelingenwet

Aantal personen op adres5

Verblljfstitel6
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Ter bepaling van de draagkracht^“ wordt het

toetsingsinkomen van de toeslagaanvrager
toeslagpartner kind 18jaar en evt

medebewoner In aanmerking genomen

Ter bepaling op welk rekeningnummer de

toekenning is gestort
_

Om In contact te komen met de betrokkene n

In het privacy statement van de Belastingdienst op

belastingdienst nl staat beschreven hoe de

Belastingdienst omgaat met pensoonsgegevens bij
en na het gebruik van onze internetsites of apps IP

adressen worden hier expliciet in genoemd
alsmede het verwerkingsdoel

Geschat Inkomen7

I

8 Rekeningnummer

Telefoonnummer

IP analyse

9

10

Opvangsituatie
Opvanggegevens

Naam

Ad res

LRK nummer

11

Deze gegevens zijn noodzakelijk om vastte stellen

of er sprake is van recht op kinderopvangtoeslag en

dit te communiceren met de burger en de KOO In

het aanvraag en mutatieproces

11 1

KvK nummer

Dagopvang

bultenschoolse opvang

Kindercentrum

gastouderopvang

Contactgegevens KOO

11 2 Betaalde kosten Om te kunnen vaststellen of de burger voldoet aan

de verplichting om de eigen bijdrage te betalen

Het recht op en de hoogte van de

kinderopvangtoeslag is mede afhankelijk van de

betaalde opvangkosten“
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is

afhankelijk van het aantal uren kinderopvang per

kind In het berekenlngsjaar
^

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is

afhankelijk van de voor die kinderopvang te betalen

prljs«
Om de periode van recht op kinderopvangtoeslag
vast te kunnen stellen

11 3 Afgenomen uren

11 4 [gemiddeld uurtarief

11 5 Ingangs en einddatum opvang

I
Gegevens om aantal opvanguren vastte stellen waar recht op is

De hoeveelheid opvanguren die voor de

kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is

afhankelijk van het aantal verloonde gewerkte
uren ‘^

Student zijn een re integratie volgen vanuit het

UWV of Participatiewet of een verplichting tot

Inburgering kan leiden tot recht waarblj het recht

ook afhankelijk is van de duur van de status^

12

12 1 Verloonde uren

Doelgroepstatus periode

Student

Inburgeraar
Re Integratle

Aard van werkzaamheden

Werkin loondienst

Winst uit een

ondememing
Meewerken in de

12 2

Omte kunnen bepalen bij welke bron de contra

Informatle overgewerkte uren kan worden

geverlfieerd

12 3

In artlkel 7 lid 1 Awir
«

In artikel 8 lid 1 Awir

•^Artlkel 1 5 WKO en artikel 3 1 en 3 2 van het Verzamelbesluit Toeslagen
In artikel 1 7 lid 1 sub b ten eenste Wko

In artikel 1 7 lid 1 sub b ten eeirste Wko

In artikel 8a lid 1 sub b ten eenste en ten tweede Besluit Kinderopvangtoeslag
In artikel 1 6 eenste lid onderdelen c t m I Wko
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1
ondememing van de

partner

Inkomsten urt overig

werk

Om te kunnen bepalen of er recht is op

huurtoeslag en de hoogte van de huurtoeslag te

kunnen bepalen

13 Huurgegevens

Huurfasten

Woningbezrt

Woonobject

Ondertiuur

Bankgegevens Indien er sprake bestaat van gerede twijfel m b t

de authenticiteit van de bankgegevens dan bestaat

de mogelijkheid om direct bij de bank gegevens in

te winner inzake de bankrekening waaronder de

banktransactles

Het BSN van de aanvrager en eventuele

toeslagpartner geregistreerd in BPM

Wanneer er een verdenking is van opzet grove
schuld wordt dit aangevinkt In BPM waama het

signaal over wordt gezet naarteam opzetbepaling
Wanneer over wordt gegaan tot het opieggen van

een sanctle wordt er In BPM gekozen voor de optle

opieggen boete

14

15 Registratle in BPM

Verdenking opzet grove schuld15 1

Individueel sanctioneren [BPM15 2

Registratie in FSV
^

Meldpunt

16

Meldpunt registreert in FSV de BSN naam

geboortedatum en adres van de belanghebbende
Deze gegevens worden genoteerd om erzeker van

te zijn om welke burger het gaat
Omte bepalen of er sprake Is van verwijtbaarheld
naar de belanghebbende
Indien er sprake is van onrechtmatig handelen

wordt fraude aangevinkt
Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van een

overtrading wordt de 1X1 aangevinkt Dat kan

meegenomen worden als indicator bij de

beoordeling van Invordering
Indien er over wordt gegaan tot individueel

sanctioneren wordt er boete aangevinkt en het

bedrag en percentage van de boete wordt ingevuld
Heeft de aanvrager voldaan aan de

betallngsverplichting“
Om te bepalen of er verbanden zijn met andere

toeslag aanvrager[s
Indien een lid van het huishouden gehandicapt is

geldt een hogere huurprljsgrens
^®

Om te bepalen of er recht Is op zorgtoeslag^“
Zonder start signaal is er geen recht op KGB

Deze gegevens zijn nodig omdat het kindgebonden
budget afhankelljk Is van het recht op

kindertiijslag
^^

16 1

16 ^2 Tjeam rechtmatigheld
Dader mededader slachtoffer

16 3 Opzetbepaling

16 4 1X1

Individueel sanctioneren [FSV16 5

Betaalde huur17 1

I
17 2 Adres historie

Gezondheid18

Zorgverzekerd
Start signaal SVB

Recht op kinderbijslag

19

20

Niet natuurlijke personen

BvR

21

Raadplegen van algemene gegevens van Kamer

van Koophandel Naam adres en

vestigingsplaats oprichtingsdatum rechtsvorm en

zakelijke relaties

Aanslagbelastingensysteem Raadplegen gegevens

aangifte inkomstenbelasting onderanderin het

Zoals eerder aangegeven in hoofdstuk 1 wordt FSV op dit moment niet gebruikt
Artlkel 1 onderdeel d en e Wet op huurtoeslag
In artikel 13 lid 1 sub a ten tweede WHT

Artikel 1 lid onder c d en e Wet op de zorgtoeslag
Artikel 2 lid 1 wet op het kindgebonden budget

ABS
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kader van ondememensaftrek

Opvragen van rapportages

Rapportage Relaties Netwerk relaties

tussen personen en bedrijven

Rapportage Vermogen en Inkomsten

FInancIele positle van pensonen en

bedrijven
Feitenrelaas met vermoeden van strafbare feiten

die mogelijk gepleegd zijn die betrekking hebben

op Toeslagen De informatie in het proces verbaal

is van belang om een beoordeling te kunnen maken

overde rechtmatigheid van de toeslagen

i COV netwerkanalyse

Proces verbaal22

5

Betrokken partijen

Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen Deel deze

organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen verwerkingsverantwoordelijke

verwerker verstrekker en ontvanger Benoem tevens welke functionarissen binnen deze

organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens

Rol Naam

Minister van Financien voor deze de directeur

generaal Toeslagen voor deze de algemene
directeur Toeslagen

Toeslagaanvrager toeslagpartner

Kinderopvangorganisatie
Verhuurder

SVB

DUO

VEKTIS CVZ

uwv

Gemeente

IND

Financiele instellingen
Justitlele Informatiedienst Ministerie van Justftie en

Veiligheid
Militairentool

Belastingdienst CAP medewerkers afdeling
IVG SUO Inwinnen Verstrekken Gegevens

Support

Belastingdienst KBA

Belastingdienst Toeslagen fFraudesignalenlijst^^

Belastingdienst Toeslagen [verwerking van

persoonsgegevens in het behandelvenslag
sanctiememo en pre weeg

Verwerkingsverantwoordelijke

Verstrekker

Verstrekker

Verstrekker

Verstrekker

Verstrekker

Verstrekker

Verstrekker

Verstrekker

Verstrekker

Verstrekker

Verstrekker

Verstrekker

Ontvanger

Verstrekker

Verstrekker

Verwerkers

Dit is een dump uit de toezichttool die lx per week aan OBT FRS CAP Toeslagen Heerlen wordt

gestuurd door het queryloket
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6

Belangen bij de gegevensverwerking

Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de

voorgenomen gegevensverwerkingen

Het belang van B T is om de mate waarin burgers en bedrijven vrijwllllg hun verpllchtingen

nakomen maximaal te vergroten compliance Om met de activlteiten steeds het maximale effect

op de compliance te bereiken maakt B T In zijn aanpak van geval tot geval keuzes welk Instrument

ze inzetten Het instrumentarlum reikt van dienstverlening via horlzontaal en verticaal toezichttot

het opieggen van bestuurlljke boetes en het overdragen van een dossier aan de FIOD voor

opsporing

B T beoordeelt na een aanvraag om toeslag volgens wettelijk vastgestelde criteria of burgers

daar ook recht op hebben Ook wordt de hoogte van de toeslag vastgesteld Het belang van B T

Ihierbij is dat men krijgt waar men recht op heeft en dat oneigenlijk gebruik van de toeslagen zo

goed mogelijk wordt voorkomen

Hlervoor maakt B T gebruik van de gegevens beschikbaar bij de kinderopvangorganisaties en

publiekrechtelijke gegevensleveranciens Deze gegevens zijn van invioed op de vaststelling van

het recht en de hoogte van de toeslag en Binnen dit totaalpakket heeft B T het belang dat het

ontvangst en gebruik van de pensoonsgegevens moet voldoen aan de wettelijke verpllchtingen
van de AVG

Kinderopvangorganisaties

Deze zijn verplicht om op grond van wetgeving door B T gevraagde gegevens te leveren Elke

vorm van gegevenslevering van persoonsgegevens moet voldoen aan de wettelijke verpllchtingen
van de AVG De kinderopvangorganisatle zorgt voor een juiste en tijdige aanlevering van de

gegevens

Publiekrechtelijke gegevensleverander DUO UWV Gemeente en Iniichtingenbureau

De gegevenslevering van persoonsgegevens moet voldoen aan de wettelijke verpllchtingen van

de AVG De publiekrechtelijke gegevensleverander zorgt voor een juiste en tijdige aanlevering
van de gegevens

Burger aanvrager of toeslagpartner overige leden van het toeslaghuishouden

De burger heeft een belang bij geen of een lage terugvordering Daarnaast is het belang van de

burger dat het recht op de toeslag en juist en zo snel mogelijk wordt vastgesteld De burger is

als aanvrager verantwoordelljk om aan B T tijdig de juiste Informatie verstrekken Door het

gebruik van gegevens van derden het notificeren en contact opnemen waar nodig wordt de

burger in dit proces zoveel mogelijk ontlast De burger heeft er tevens belang bij dat de

persoonsgegevens op verantwoorde wijze worden gebruikt en niet in verkeerde handen vallen

Registratie BPM

Het belang van registratie is het proces van het rechtmatigheidsonderzoekte kunnen volgen
ledere nieuwe relevante bericht wordt geregistreerd in BPM de volgende rubrieken worden dan

gevuld BSN Type bericht afkomst van het bericht creatledatum datum ontvangst van het
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bericht casus als het bericht behoorttot een bestaande casus dan wordt deze hier vermeld

In de processtap van opzet bepaling wordt het flscaalnadeel gevuld

Registratie FSV

Vanuit het belang van een zorgvuldige en juiste hefflng en Inning respectlevelijk het beoordelen

van de rechtmatigheid van de aanvraag en toekenning van toeslagen worden In FSV signalen

vastgelegd Door het vastleggen van deze gegevens kunnen over een bepaalde perlode

systeem fraudetrends In beeld worden gebracht kan bestuurlljke Informatie worden verstrekt en

relevante informatie op casus of projectniveau worden verzameld of ter beschikking worden

gesteld aan de behandelaar s De informatleverzoeken worden geregistreerd mede vanuit het

belang van zorgvuldig rechtmatig en doortastend handelende overheid c q andere

overheidspartijen veelal met een financiele materiele invalshoek bv binnen een strafproces [OM

often aanzien van uitkerlngen UWV of alimentatieverplichtingen LBIO

7

Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden

Ultsluitend in Nederland

8

Techniek en methode van gegevensverwerking

Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke technische middelen en

methoden de persoonsgegevens worden verwerkt Benoem of sprake is van

semi geautomatiseerde besluitvorming profilering of big data verwerkingen en zo ja

beschrijf waaruit een en ander bestaat

8 1 Gebruikte systemen applicaties en autorisaties beheer

Normenkader Belastingdienst [inclusief B T voor de beveiliging van de informatie systemen

Het niveau van beveiliging Is gemiddeld genomen vooralle Informatlesystemen tevens het

basisniveau omdat voor wat betreft beveiliging de processen en gegevens voor een groot deel

gelijkwaardig zijn Voor alle Informatlesystemen die geraakt worden In de verwerkingen is het basis

bevelllgingsniveau 2 BBN2 van toepassing

Mlddels BlV classificatie Beschlkbaarheid Integritelt Vertrouwelljkheid is voor alle onderdelen In

de overzichtsplaat vastgesteld dat basisbeveiligingsniveau 2 midden voldoet Dat geldt ook voor

de servicebuskoppelingen tussen deze systemen
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De applicaties hierbinnen hebben of een volledig automatisch karakter alleen

servlcebuskoppelingen of verlenen medewerkers toegang op basis van IMS autorlsaties Dit werkt

als voIgt in de autorisatiematrix IMS worden bedrijfsrollen aangemaakt Aangewezen medewerkers

krijgen deze bedrijfsrollen toegekend door de direct leidinggevende ter ondersteuning van de

uitvoering van opgedragen werkzaamheden

Controle op uitgegeven bedrijfsrollen gebeurt via het proces Logisch toegangsbeheer LTB

Conform de BIO moeten alls teamleiders minstens eenmaal per halfjaar de autorlsaties controieren

Centraal is door SSO F MI in IMS geregeld dat als een medewerker doonstroomt naar een ander

dienstonderdeel de autorlsaties van het latende dienstonderdeel na 14 dagen automatisch worden

ingetrokken

Gebruik contra informatie

Een toeslag wordt toegekend op basis van diverse grondslagen In de voorschotfase bestaat er voor

B T beperkt tot geen zekerheid wat betreft deze grondslagen dit aangezien veel van de gegevens

waarop de bepaling van het recht en de hoogte van het recht veeial na afloop van het toeslagjaar

pas kunnen worden vastgesteld Gedurende de voorschotfase is B T dus afhankelijk van informatie

van derden en de gegevens die door de burger zelf worden aangeleverd bijvoorbeeld door middel

van wijzigingen In hetToeslagen Venstrekkingen Systeem [hiema TVS

Door middel van het raadplegen van gegevens van derden worden de gegevens welke door de

burger aan B T worden verstrekt voor zover mogelijk gelljk gevalldeerd Naast een vorm van

zekerheid neemt dit ook voor een deel de noodzaak weg om gegevens bij de burger zelf op te

vragen ter controle De burger wordt hierdoorook niet belast om deze gegevens te verstrekken

daamaast bestaat ook voor de burger meer zekerheid dat de voorlopige toekenning op de juiste

gegevens wordt gebaseerd met als gevolg dat het risico op een terugvordering wordt verkleind

Het kan echter ook voorkomen dat er wordt getwijfeld aan de juistheid van de door de burger

verstrekte gegevens Ook hlerbij bestaat de noodzaak om gegevens van derden te raadplegen

enerzijds om eventuele incorrecte grondslagen tijdig te wijzigen en hiermee terugvorderingen voor

zover mogelijk te voorkomen dan wel te beperken Anderzijds om de financiele schade voor B T

ofwel het onrechtmatig uitgeven van overheidsgelden te beperken bij vermoedelijk onelgenlijk

gebruik van de toeslagen en te bepalen In welke mate de burger verantwoordelljkheid draagt voor

het verstrekken van incorrecte gegevens

Onderstaand voIgt een ulteenzettlng van de diverse noodzakelijke applicaties die beschikbaar

worden gesteld aan de medewerkers binnen het cluster Fraude

Verkriigbare informatie

Inzien Ingediende aangifte aanslag belasting

Werk in loondlenst wlnst uit onderneming

meewerken in de onderneming van de partner

inkomsten uit overig werk fiscaal partnerschajs

j Raadplegen kadastrale gegevens woonobject

Inzien van beroepszaken en bijbehorende
dossiers

Business Proces Manager volg systeem van de

processtappen tijdens de behandeling van een

signaal

Rekeninggegevens machtlgingsgegevens

_betaalafspraken

Systeem

ABS

BAG viewer

Beroepsregister

BPM

BRG
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Opzoeken van bultenlandse

kinderopvangorganisaties

BSN geboortedstum geslacht edres

persoonsrelatles verblijfstitel adreshlstorie

aantal pensonen op het adres zakelijke relaties

Raadplegen van ontvangen en betaalde bedragen

toeslagen

Gedetineerd periode gedetineerd

Inzien gegevens met betrekking tot

zorgverzekering

Geschat Inkomen verloonde uren werkzaam in

loondienst uitkering

Frauds Signalering Voorzlening registratie van

fraude slgnalen tips kllks van derden

informatleverzoeken en hierop gebaseerde

projecten Het betreft registratie van signalen
van vermoedens van systeemfraude voor de

vier verschillende Toeslagen en meerdere

belastingmiddelen m n omzetbelasting en

inkomensheffing

Inkomende en uitgaande betalingen tussen

toeslaggerechtigde en Belastingdienst

Gemoedsbezwaard

Gewerkte uren

IP Adressen IP Analyse

Netwerkanalyse

Inkijk BRP BSN geboortedatum adres

persoonsrelatles verblijfstitel adreshlstorie

Inzien wat er met bedragen is gebeurd die zijn

ontvangen door het reglokantoor

I Informatie met betrekking tot het inningsproces

openstaande schulden status openstaande

I schulden

Vorderingen inzien UB30 verlenen intrekken en

I controleren status betalingsregelingen

Inzage in het Kadaster

I Afgenomen uren gemiddeld uurtarlef

opvangkosten ingangsdatum en einddatum

I opvang soort opvang dagopvang of

buitenschoolse opvang soort

kinderopvanginstelling [gastouderopvang of

kindercentrum

BSN geboortedatum geslacht adres

Nog aanvullen

Raadplegen gegevens van ondernemlngen en

bestuurders ingeschreven bij KVK

Raadplegen gegevens van ondernemlngen en

bestuurders ingeschreven bij KVK

Landelijk register kinderopvang LRK Opzoeken van kinderopvanqorqanisaties

Militair periode van militair zijn

Sanctie [strafrecht en boete

Buitenlands register kinderopvang

BVR

COA DACAS

Detentietool

ERIS

FLG

FSV

GAS

Gemoedsbezwaarden tool

Gewerkte uren viewer

HEIDI

ICOV

IGA

InfoBase

INL

IT Tool

Kadaster

KOI viewer

Klantbeeld

KVK inkijk

KVK info Internetservice 4U

Miiitairen tool

PSF
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_Rekeningnummer

^tudieflnanclering woningbezit

Inkijk polisadminstratie bij UWV inkomen

verloonde uren werknemens In dlenst

BSN geboortedatum geslacht adres

persoonsrelatles verblijfstitel adreshlstorie

aantal pensonen op het adres personen

I behorende tot het huishouden rekeningnummer
recht klndertljslag

Zorgverzekerd Inclusief periode

RBG

RIS

Inkijk Polls UWV

TVS

Vektis

Andere bronnen

Rapport socials recherche In het kader van art 66 Participatiewet stelt de

I sociale recherche van de gemeente in kennis van

mogelljk misbrulk en of onelgenlijk gebrulk van

toeslagen Het Meldpunt Frauds ontvangt een

rapportage van het onderzoekvan de sociale

recherche als bericht Het bericht wordt waar

relevant geregistreerd als signaal Op basis van

de bevindingen in de rapportage wordt de

juistheid en rechtmatigheid van de toeslagen

getoetst

In het kader van art 64 SUWI neemt B T deel

aan projecten de Landelijke Stuurgroep

Interventieteams LSI De behandeling van

berichten en waar relevant signalen van

mogelijk misbruik en of onelgenlijk gebruik

evenals verwerking van bevindingen t a v de

rechtmatigheid van de toeslagen uit LSI

projecten vinden plaats in het cluster Frauds

Strafrechtelijk onderzoek verkregen

van FIOD OM

Aangifte van de burger bij politle

Bevindingen verkregen van BOA

Toeslagen zet voor waamemingen en controles

ter piaatse medewerkens van de Directie Midden

en Kleinbedrijf hiema MKB in die zijn

aangewezen als toezichthouder op grond van

artikel hierna art 43 Awir voor het toezicht op

de naleving van de inkomensafhankelijke

I regelingen waarvan de uitvoering is opgedragen

aan de B T

De bevindingen van de waamemingen en

controles ter piaatse worden vastgelegd in een

venslag Het Meldpunt Fraude ontvangt het

venslag als bericht Het bericht wordt

geregistreerd als signaal en op basis van de

bevindingen in het verslag wordt de juistheid en

rechtmatigheid van de toeslagen getoetst

LSI rapport

Proces verbaal n a v

Terugkoppeling buitendienst

medewerker

n a v huisbezoek gemandateerd voor

Awir

Informatiehuishouding
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Informatie

Opslaan van binnengekomen signalen en

behandelvers[ag sanctlememo en pre weeg

Tevens opslag contra informatie en e mailverkeer

van derden
_

Opslaan van alls ontvangen berichten van de

belanghebbende

Alle brieven naar de burger of diens eventuele

contactpersoon worden in TVS opgemaakt en

opgeslagen Notifies naar aanleiding van

teiefoongesprekken met de burger of diens

eventuele contactpersoon worden hier

opgeslagen Alle digitale meldingen die

betrekking hebben tot hoogte van de toeslagen

^n wijzigingen komen in TVS binnen

Opslaan en digitaliseren ontvangen en verzonden

documenten Veelal oudere jaren

^steem

Q schjjf duster Frauds

DAS DAS 2

TVS

Eldoc

Archlvering document

Behandelverslag

Pre weeg

Sanctiememo

Rapport sodale Recherche

Rapportage SVB

Verslag interventieteam

Procesverbaal van aangifte

Procesverbaal na onderzoek

Netwerkanalyse flP gegevens

Bankgegevens van klant via de bank

Mailwisseling bewijsstukken informatie

welke invioed hebben heeft op een

toeslag [omzetten in PDF

Met de burger

Verhuurder

KOO

Externe instanties organisaties

Collegae

Q schijf DAS TVS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

Fysieke stukken

Contracten opgestuurd door

burger
Contracten opgestuurd door

KOO verhuurder

Bankafschriften

Betalingsbewijzen

Jaaropgaven opgestuurd door

burger

Jaaropgaven opgestuurd door

KOO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X
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Bewijs van re Integratle

Gemeentelijke bijdrage

Verklaring van inschrijving bij

een opieiding

X X

X X

X X

X X

Notitie X

Bewaren

Toeslagen Fraude Postbus Alle berichten die In de fraudepostbus binnen

komen blljven gecategoriseerd bewaard in de

fraudepostbus

Registratie

BPM Een relevant signaal wordt in BPM geregistreerd

zodat het proces van behandeling inzichtelijk is

Een relevant signaal wordt in FSV ingeboekt en

de uitkomst van de behandeling wordt daarin

geregistreerd

Een relevant signaal wordt op Q schijf

opgeslagen er wordt een map aangemaakt waar

het signaal in PDF wordt opgeslagen

De uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek

wordt in TVS geregistreerd

FSV

Q schjjf

TVS

Autorisstiebeheer

De teamleider is verantwoordelijk voor het aanvragen intrekken en controleren van de autorisatie

profielen van het cluster Fraude deze vraagt via Identity Management System hierna IMS per

medewerker een autorisatie proflel aan Hleronder vallen tevens de autorlsatleprofielen die

bestemd zijn voor het cluster fraude maar afgegeven worden buiten het duster Fraude Hierbij
controleert de teamleider minstens eenmaal per halfjaar of de toegekende autorisatles nog van

toepassing zijn en bij wijzingen van het takenpakket van een medewerker In de overweglng wordt

er gekeken naar wie heeft er toegang Is die toegang noodzakelijk en wat betekent het als voor

deze pensoon een autorisatie wordt ingetrokken

Aaniai Dinnen

Pliigfrgr FraiiHtf

proriei Aaniai resij

hlnngn Tng clafitf ri

Ioegang loi bioorr loegang

24 6 2020

ABS Aanslagen

_Belastingen Systeern}_
BAA Boete Advies

_Applicatie

BenA f

Toeslagen_1000_Fraude Basis

profiel

Raadplegen41 8

Behandelaar

Raadplegen

BehandelaarBOF Archief Toeslagen

Back Office

BOF Behandelaar

BehandelaarBOF Definitief

Toekennen

BOF Definitief

JTpekennen
Planner
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EOF Toeslagen

ERG Elokkade Eeheer

Rekeningafspraak
Geg evens

ERG Afspraken

EvR P Raadplegen
Eeheer van Relaties

_

CEA Raadplegen CEA

Centraal Elektronisch

Archief

CMA mlj niet bekend

COA DACAS central^

Ontvangers
Admin istratie

DAS alg Digitaa
Archief Systeem

DAS FRS

DAS Terfo

Planner

Raadplegen

Raadplegen

Raadplegen

Raadplegen

Gebriiiker

Raadplegen

Raadplegen

Raadplegen

Raadplegen

RaadplegenDAS Toeslagen

ELDOC Elektronisch

Dossier Centraal}
ESY Helpdesk
Medewerker mlj niet

bekend

FEE Callcenter mlj
niet bekend

FEB Callcenter_3

Behandelaar

■

7

FLG Online

functlonallteit FIscale

J^on Gegevens
FSV Fraude Signalering
VoorzieningL
IGA Inkijk
Gemeentelijke basis

Admin istratie

Klantbeeld KBA

Algemeen
KRB Klant

Relatiebeheer

Belastingen
REG Registratie Bank

Gegevens
RIS Renseignementen
Informatie Systeem
Algemene Toegang
RIS CvZ

Samenwerklngsgebied
TSL UT_Units_Schrijven
TMC

VIT Verzamelfunctle

Inkomensgegevens voor

JTpeslagen}
TVS jitsiLiitingen

Raadplegen

Behandelaar

Raadplegen

52
^

Raadplegen38

Raadplegen

Raadplegen

Raadplegen

Raadplegen_
Behandelaar

Raadplegen

Raadplegen

56Belastingdienst_TVS

Plusprofiel Fraude

Behandelaar

Belastingdienst_TVS

Plusprofielen Senior Fraude

Xoezichtlijst

Xoeslagen_TVS Plusprofiel

5 ff Literen

TVS Toezichtlijst3 Muteren

TVS TSS14 5 Muteren
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Beheer sanctie Specialist

Toeslagen_TVS Plusprofiel

^onvenanten_

Toeslagen_1015_Fraude

Plusprofiel Toeslagen Fraude

proces Eerste lijn

Toeslagen_1018_Fraude

Plusprofiel Toeslagen Fraude

proces Tweede Lijn Team 1

Toeslagen_1019_Fraude

Plusprofiel Toeslagen Fraude

proces Tweede Lijn Team 2

Toeslagen_1016_Fraude

Plusprofiel Toeslagen Fraude

proces^ Meldpunt
_

Toeslagen_1025_Fraude

Plusprofiel Toeslagen Fraude

proces BFC
_

Toeslagen_1020_Fraude

Plusprofiel Toeslagen Fraude

proces werkverdeler

SamenwerkingsGebied

TVS derde betalingen
burger

4 27 Muteren

FPT BPM23 2 Behandelaar

FPT BPM Behandelaar11

FPT BPM Behandelaar17

FPT BPM Behandelaar6

FPT BPM Behandelaar2 2

FPT BPM4

TSL_UT_Bbt rtp bf39 31 Lezen en

Echrijven

Lezen UHTTSL_UT_Bbt rtp bf

postbus

postbus

Toegang Beheren

SamenwerkingsGebied

Toeslagen Fraudepostbus

Toeslagen Fraudepostbus

Toeslagen Fraudepostbus

Inkijk polls UWV Suwi

Fraude plusprofiel PSF

behandelaar

Fraude plusprofiel PSF

raadplegen

Fraude plusprofiel BAA Fraude

coordinator

Fraude plusprofiel BAA

specialist

Toeslagen_IMS centrale

goedkeurdei^ Fraude

Bedrijfsvoering Plusprofiel

FSV Fraude BI

Coosto

Heidi

FSV

FSV Senior behandelaar

6

Alls rechten4 1

1 Lezen

1 Beheer

Raadplegen

Behandelaar

47

PSF FIOD5 3

PSF FIOD
Raadplegen3 3

BAA3 2 Coordinator

Specialist1 2

IMS Goedkeurder2

FSV8

0

9 13

FSV39 10 muteren

FSV Muteren

verwijderen

3

VIP behandeling

AWP

Toezichttool

Toezichtjpg^l^^^ cijfers wljken af v in^^et aantal autori la^fes 49 totaal wat b

uitgegeven Dit wordt nadar onderzocht

^Er zijn meer autorisaties bulten het cluster Fraude Dit wordt nader onderzocht

2

3 243

Toezichttool3 1 Muteren

Toezichttool ledereen

Q \VEPROW59\TSL UT Bbt

raadplegen
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rtp bf\Algemene
informatie\Toezichtlijst\
Tool frauds toezichtlijst

Heidi

Heidi is een applicatle waarbij aan de hand van IP analyse wordt er gekeken welke activlteiten er

vanaf een bepaald IP adres plaatsvinden met betrekking tot TVS DIt proces wordt beschreven In de

PIA M7699 Anti frauds monitoring}

Coosto^

Coosto is een socials media monitoringtool waarmee openbare Informatie op socials netwerken kan

worden doorzocht om inzicht te krijgen in trends en fenomenen Per 2019 zijn de autorisaties van

deze tool Ingetrokken

AWP

De applicatie Agent Werkplek AWP wordt in het algemeen bij de Belastingtelefoon gebruikt voor

het afhandelen van telefoongesprekken Daamaast Is AWP voorzien van dialoogondersteuning en

referentlematerlaal hlerin worden onder anderen actuele gegevens m b t ontwikkelingen binnen

B T en veranderingen van werkwijze gedeeld In AWP is verder ook een overzichtte vinden van alls

klantcontactmomenten gedurende een periods van 12 maanden eventueel gekoppeld aan het

thema waarover contact heeft plaatsgevonden Ten slotte is een belangrijke functionaliteit het

aanmaken van berichten voor het LIC ofwel Frobo berichten Een beperkt aantal medewerkens van

het Frauds cluster hebben toegang tot AWP Zij gebruiken AWP hoofdzakelijk als raadpleegbron

voor controls op eventueel geregistreerde contactmomenten en voor de communicatie met het LIC

VlP behandetina

Informatie van burgers die zijn aangemerkt als VIP zijn niet voor alls medewerkens van B T

inzichtelljk Alleen medewerkens met VIP autorisatle kunnen deze Informatie inzien Binnen het

Fraudecluster zijn er 2 medewerkers die de VIP autorisatie hebben

BAA

BAA Is het boeteadvies applicatie die als ondersteuning bij het boeteproces kan worden gebulkt

Hierin kan door de boetebehandelaar binnen het individueel sanctioneren proces een advies worden

aangevraagd bij de boetespecialist over de op te leggen boete BAA wordt binnen de fraudeteams

niet meer gebruikt

FSV

De Functionarls Gegevensbescherming heeft na de beoordeling van de

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling over de FSV geadviseerd om de pensoonsgegevens niet

of niet langer op de gehanteerde wijze te verwerken Daarop is door de Belastingdienst op

28 februarl 2020 besloten om de applicatie tot nader order uit de lucht te halen Daarmee Is FSV op

dit moment geen onderdeel van deze verwerking

8 2 Toeslagen Verstrekkingensysteem TVS Hosting en exploitatie logging en

monitoring

Het Toeslagen Verstrekkingensysteem TVS wordt gehost op de DCS36 dienst Hosting Platform

Toeslagen HPT HPT biedt de Infrastructurele componenten waarop de TVS applicatie

componenten worden gehost Binnen het hosting platform wordt de Infrastructurele componenten

beheerd door het HPT Operations team Dit team van 5 personen heeft via IMS rollen de toegang

Momenteel wordt deze applicatie niet gebruikt maar ter volledigheid noemen wij hem wel in het

overzicht
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nodig voor het exploiteren van de TVS applicatie in productie Dit is het team wat toegang heeft tot

logging en data op de verschillende systemen Alle toegang tot data wordt vanult de Infrastructuur

componenten vastgelegd In de technische beveiligingslogging welke ook In SPLUNK vastgelegd

wordt conform de rlchtlljnen Het SOC bewaakt hlerover weer op afwijkingen De constructle Is

gelijk aan de constructle voor de rest van de Belastingdienst

Logging en monitoring in het kader \ an Informatiebe\ eiliaina

De Minister van Financien voor deze de directeur generaal Toeslagen voor deze de algemeen

directeur Informatlevoorziening is verantwoordelljk voor het loggen en monitoren van het gebruik

van de ICT infrastructuur verwerking M2854 Het doel hlervan Is het uitvoeren van het geldende

bevelllgingsbeleid en opiossen van problemen door het analyseren van oneigenlijk gebruik van ICT

Infrastructuur Het gaat om de logging van het BSN en IP adres van burgers met datum tijd en

uitgevoerde actie en het IP adres en user ID van medewerkens met datum tijd en uitgevoerde
actie Dit heeft betrekking op alle ICT systemen van de Belastingdienst

8 3 Directs uitvraag gegevens
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^Digitale
schriftelijke

uitvraag

opslag
bestanden

Q schi]f

Telefonisch

contact met

derden

Archivering
DAS

Gemeente

B T Is voor een groot aantal gegevens afhankelljk van de gemeente De omvang van het

Awir huishouden heeft om diverse redenen invioed op de hoogte van de toeslag Om de

huishoudsamenstelling goed in kaartte kunnen brengen is het raadplegen van de Basisregistratie

Personen BRP noodzakelijk Naast gegevens die helpen bij het vaststellen van de correcte

huishoudsamenstelling zoals adressering en persoonsrelaties kunnen ookzakelijke relaties

worden geraadpleegd Indlen een burger bijvoorbeeld een eigen ondememing heeft een gegeven

dat voor belang kan zijn bij bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag dan is het mogelijk om deze

inschrijving in de BRP te controleren Dergelljke gegevens vi orden vastgelegd in BvRen IGA

Naast gegevens die automatisch uitgewisseld worden met de gemeente bestaat er ook de

mogelijkheld om direct gegevens bij de gemeente op te vragen Denk hlerbij aan telefonisch

digitaal of schrlftelljk contact Als voorbeeld een van de mogelijke voorwaarden om In aanmerking
te komen voorde kinderopvangtoeslag Is het volgen van een re Integratletraject Indien er

bijvoorbeeld twijfel bestaat aan de juistheid of volledigheid van de door de burger toegestuurde

gegevens dan kan er vanult B T Indien noodzakelijk contact opgenomen worden met de

desbetreffende gemeente om contra informatie op te vragen

Sociale Recherche

Naast verzoeken om informatle vanult B T zelf bestaat er ook een uitwisseling van rapporten van

de Sociale Recherche indien er bijvoorbeeld gedurende een onderzoek vanuit de Sociale Recherche

is bepaald dat er sprake is van verzwegen samenwoning en deze samenwoning invioed kan hebben

op de samenstelling van het hulshouden en daarmee de hoogte het recht op toeslagen Dergelljke

berichten worden digitaal doorgestuurd aan het Meldpunt en geregistreerd In BPM

De mogelijkheid bestaat om indien noodzakelijk aanvullende informatie op te vragen bij de Sociale

Recherche

Kinderoovanaoraanisaties

Kinderopvangorganisaties wisselen stelselmatig gegevens uit met B T Zoals bekend vindt

afhankelljk van de afspraken met de Individuele kinderopvangorganisatle maandelljks of jaariljks

gegevensultwisseling plaats Hlerbij worden de volgens de kinderopvangorganisatie afgenomen uren

en het uurtarief doorgegeven in combinatie met de periode waarin de opvang heeft plaatsgevonden
Deze gegevens zIjn raadpleegbaar via de KOO vIewer

Naast de standaard Ingerichte gegevensultwisseling bestaat de mogelijkheld om direct gegevens in

te winnen bij de kinderopvangorganisatie op het moment dat hiertoe noodzaak bestaat

In art 11 van de Regeling Wet kinderopvang hierna Wko is opgenomen welke gegevens de

administratie van kindercentra en gastouderbureaus moet bevatten en welke gegevens de

Belastingdienst [op grond van art 38 van de Awir en art la van het Uitvoeringsbesluit Awir

derhalve kan opvragen

36 I 68 Gegevensbeschermingseffectheoordeling | PIA

738877 00176



Ministerie van Financien Belastingdienst Toeslagen

Verhuurders

Vanuit B T zijn er afspraken gemaakt met verhuurders met meer dan 10 won ingen m b t het

standaard leveren van diverse gegevens waaronder in ieder geval de kale huurprijs en indlen van

toepassing de kosten voor serviceposten of vooreen woonwagenstandplaats Deze gegevens

worden op jaarlijkse basis gedeeld met de Verhuurdensadminlstratie van B T en worden vervolgens

verwerkt In TVS Zoals eerder aangegeven worden echter niet bij alle verhuurders standaard

gegevens opgevraagd ook kan het voorkomen dat er verdere Informatle nodIg is dan alleen de

huurprijs van de wonlng In dergelljke gevallen bestaat de mogelljkheid om direct met de

verhuurder contact op te nemen op grond van art 38 van de Awir en art la van het

Uitvoeringsbesluit Awir om noodzakelijke gegevens In te winnen

DUO

DUO beheert onder anderen de Basisregistratle Onderwijs hierin worden alle studenten vermeldt en

de opieidingen die zlj volgen Het al dan niet volgen van een erkende opieiding kan direct effect

hebben op het recht op kinderopvangtoeslag De gegevens inzake de Basisregistratle Onderwijs zijn

terug te zien In Renseignementen Informatle Systeem RENS RIS Het kan echter voorkomen dat

de gegevens [nog niet volledig zijn Indien noodzakelijk bestaan de mogelljkheid om direct contact

op te nemen met DUO om een actueel overzicht op te vragen van genoten opieidingen

UWV

Speciflek voor de kinderopvangtoeslag Is het van belang om een overzicht te krijgen van de

gewerkte uren van de burger en de eventuele toeslagpartner dit heeft direct invioed op het

maximaal aantal uren aan klnderopvang die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag

De gewerkte uren worden gevuld in de Gewerkte uren viewer Het kan echter voorkomen dat er

verdere gegevens noodzakelijk zijn naast de geautomatiseerde gegevensultwisseling Zo bestaat

ookde mogelljkheid voor burgers om bijvoorbeeld deel te nemen aan een re Integratletraject via

het UWV Deze gegevens worden niet standaard gewisseld en ingelezen in een standaard voor B T

zichtbaar systeem Indien noodzakelijk kan er direct contact opgenomen worden met het UWV om

dergelljke gegevens direct op te vragen

Bankaeaevens

Indien er sprake bestaat van gerede twijfel m b t de authenticrteit van de bankgegevens dan

bestaat de mogelljkheid om direct bij de bank gegevens In te winnen inzake de banktransacties In

art la tweede lid van de Uitvoeringsbesluit Awir is opgenomen dat financiele ondernemingen
Inzake bankrekeningen de volgende gegevens venstrekken aan B T het bankrekeningnummer en

de naam het adres de woonplaats en de geboortedatum van de houder van de bankrekening
Daarnaast Is In art la eenste lid onder c Uitvoeringsbesluit Awir opgenomen dat voor de

toekenning van de huurtoeslag of kinderopvangtoeslag financiele ondernemingen bankafschriften

met betrekking tot het berekeningsjaar waarop de toekenning betrekking heeft waarult de betaalde

huur of betaalde kosten van klnderopvang blijken aan B T kunnen doen toekomen

8 4 Registratie meldpunt
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Berichten
Regisireren

signaal

Prioriteren

sign^al

Korte analyse

bericht

Ontvangst

bericht

Bericht niet

relevant

Meervoudig

signaal naar

Steam

Aanmaken

dossier

Categorise re n

signs al

I

Aaibod signaal

rechlmatigheid en

opzetbepaling

Sinds november 2013 wordt door B T het malladres Toeslaaen Fraude@Belastinqdienst nl gebruikt
Dit mailadres fungeert als een postbus en wordt beheerd door medewerkens van het Fraude cluster

Het mailadres is gericht op het verkrijgen van berichten die een aanwijzing bevatten omtrent het

mogelijk onrechtmatig toekennen van een toes lag In de praktijk wordt de postbus voor een breed

spectrum aan berichten gebruikt

Er worden berichten ontvangen die afkomstig zijn van interne afzendens werkzaam bij B T alsmede

van externe partijen BD GGD Gemeente Polltie e d } Inclusief burgers B T draagt het gebruik
van het mailadres uit voor het melden van signalen van mogelijk misbruik

Aan openbare lichamen en lichamen die hoofdzakelljk uitvoering geven aan het beleid van het Rijk
is In art 38 Awlr de wettelijke verplichting opgelegd gegevens en Inlichtingen ter kennisneming van

B T te verstrekken wanneer de kennisneming van belang kan zijn voor de opdracht van B T B T

draagt het melden van gegevens Inzake mogelijke fraude uit op haar website en op Intranet en

heeft daartoe het hierboven genoemde emailadres daarvoor beschikbaar gesteld Burgers hebben

hierdoor de mogelijkheid om gegevens Inzake mogelijke fraude te verstrekken aan B T

Intern communiceert B T met haar medewerkers dat wanneer sprake is van mogelijke opzet bij het

onrechtmatig verkrijgen van een toeslag dit gedeeld dient te worden met het cluster Fraude Het

cluster Fraude beoordeelt of er mogelijk sprake dient te zijn van het toepassen van een sanctie Ook

voor deze berichten wordt hetzelfde mailadres gebruikt

Op grond van het voorgaande Is er sprake van een voortdurende berichten stroom richting deze

fraudepostbus van B T Deze postbus wordt beheerd door medewerkers van het cluster Fraude

specifiekhet Meldpunt De verwerking van persoonsgegevens begint op het moment dat een bericht

binnenkomt bij het Meldpunt
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Autorissties voorde Postbus Toeslaaen Fraude Belastinadienst nl

A 5x alle rechten

B lx alleen lezen

C lx Beheer

Ontvanast bericht

Be richten Post bus

Ontvangst

bericht

B T staat voor het juist tijdig en rechtmetig toekennen en uitbetalen van sen toeslag B T dost dat

door verificatie van de door de aanvrager verstrekte gegevens Verlflcatie vindt plaats door

vergelijking met aan B T ter beschikking staande gegevens

Aan B T worden ook berichten toegezonden die aanwljzingen In zlch hebben dat een toekenning van

een toeslag mogelljk onrechtmatig plaatsvindt of plaats heeft gevonden Dergelljke berichten dienen

in het kader van de rechtmatige toekenning en ultbetallng beoordeeld te worden

Als men en bericht stuurt aan de postbus ontvangt men een automatische bevestiging met de volgende inhoud

Gesdite hser mevrouw

Hierbij wordt de ontvangst van uw e mailbericht bevestigd
U heeft een e niailbericht gezonden naar de digitate postlyus

toeslagen fraudelBBelastingdienst nl van de BelastingdienstToesiagen Uw melding heeft

betrekking op mogeiijk misbruik en of oneigenlijk gebruik van een hunt zorg kinderopvang of

kindertoeslag

Uw melding zal op vertrouwelijke wijze in behandeling worden genomen Er zal echter uit

privacyoverwegingen geen terugkoppeling met u plaatsvinden over de resultaten van een eventueel

onderzoek Mocht uw melding aeen betrekking hebben op misbruik en of oneigenlijk gebruik van tjoeslagen dan

zal uw melding niet in behandeling worden genomen De digitate postbus

toesiagen fraude@Befastingdienst nl is enkel bestemd voor meldingen die betrekking hebben op

misbruik en of oneigenlijk gebruik van een toeslag
Voor uw melding en of vraag die geen betrekking heeft op misbruik en of oneigenlijk gebruik van toeslagen kunt

u telefonisch contact opnemen met de Belastingtelefoon U kunt de Belastingtelefoon bereikm onder

teleibonnummer 0800 0543

Hoogachtend

Belastingdienst ToeslagenJ

Korte analyse bericht

Als het bericht betrekking heeft op B T wordt ereerst een korte analyse gemaakt Eenst wordt het

BSN opgezocht In BvR Daarna wordt in TVS gekeken wat voor gegevens de betrokkene heeft

doorgegeven aan B T met betrekking tot de toeslag en Ook de mogeiijk beschikbare contra

informatle wordt bekeken [Inkomensgegevens en toeslaggegevens Deze Informatle wordt

geraadpleegd in de systemen TVS FLG en KOO viewer Daamaast werd tot voor kort FSV

geraadpleegd of daar Informatle over betrokkene bekend Is Dit gebeurt nu niet aangezien FSV nu

niet raadpleegbaar Is Betreft het een bericht die betrekking heeft op een andere Instantle of dienst

onderdeel dan wordt het bericht doorgestuurd naar desbetreffende organisatie
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I Bericht

I relevantI
Gebruik

systemen

voor analyse

Korte analyse

bericht

Bericht niet

relevant

Medewerkers van het Meldpunt selecteren de berichten naar aard en op mogelijke bruikbaarheid

voor B T Binnengekomen berichten worden geselecteerd naar berichten die niet relevant zijn voor

B T en berichten die mogelijk relevant zijn Alle berichten waarbij mogelljk sprake is van een

onrechtmatlge toekenning van een toeslag worden als signaal inhoudelijk beoordeeld en zijn
derhalve als mogelljk relevant voor B T aan te merken Dit betreft ongeveer 10 van de ontvangen

berichten In 2019 zijn er ongeveer 4 600 berichten ontvangen in de fraude postbus Voor het

verkrijgen van overzicht en inzlcht worden alle signalen In BPM geboekt

Voor de berichten uit de eerste groep berichten zonder info over toeslagen of zonder dait er een

relatie is met toeslagen wordt beoordeeld of het bericht mogelijk informatie bevat voor een andere

overheldsorganisatle Indlen noodzakelijk wordt het bericht aangevuld met interne gegevens en aan

de betreffende organlsatle doorgezonden

De voor B T relevante berichten worden vervolgens als signaal aangemerkt die er op duiden dat er

mogelijk sprake Is van aanwijzingen dat een toeslag onrechtmatig wordt toegekend Medewerkers

van het Meldpunt beoordelen het signaal De beoordeling is er op gericht dat aan de hand van het

signaal de rechtmatigheid van de toekenning alsnog wordt beoordeeld

We onderschelden de volgende verschillende signalen

Signalen die duiden op misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen door een individu

Signalen die duiden op misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen door meerdere

pensonen of een facilitator

SI a chtoffe ns ig na I en

signalen met betrekking totfoutieve registratie in het BRP GM33 Deze worden niet als

signaal aangemerkt maar wel geregistreerd in BPM

Sianslen die duiden op misbruik en oneiaenHik gebruik van toeslagen dooreefi individu

Signalen waaruit aanwijzingen op te maken zijn dat mogelljk een toeslag onrechtmatig wordt

toegekend aan een individu Het gaat hier om op zlchzelf staande gevallen

Signalen die duiden op misbruik en oneiaenliik gebruik van toeslagen door meerdere pensonen of

een facilitator

Signalen die duiden op meervoudig misbruik dan wel oneigenlijk gebruik en waar sprake lljkt te zijn

van een facilitator worden doorgezet naar het Steam Op dit moment is dit proces stilgelegd en

wordt opnieuw ingericht
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Slachtoffersianaal

Een specifieke vorm van een signaal is het signaal waarblj een persoon een beroep doet op het felt

dat zij hlj als slachtoffer aangemerkt wenstte worden en daarmee niet verantwoordelijk gehouden
kan worden voor een opgelegde terugvordering van een of meerdere toeslagen Een signaal om als

slachtoffer aangemerkt te worden gaat veelal over misbruik van persoonlijke gegevens BSN en

DlgiD door een ander dan de betreffende persoon zonder dat deze met het gebrulk heeft

ingestemd SIgnalen om als slachtoffer te worden aangemerkt kunnen op meerdere wijzen aan B T

bekend worden gemaakt De mogelljkheid bestaat om direct telefonisch of per e mail contact op te

nemen met het Meldpunt daarnaast kan er telefonisch en per e mail contact worden opgenomen

met het Meldpunt Slachtoffers Fraude van de belastingtelefoon of kan via het landelijk meldpunt
identiteitsfraude contact opgenomen worden Ook kan een slachtoffer signaal in een bezwaarschrift

of verzoekom herziening aan B T worden bekend gemaakt

Als uitgangspunt heeft B T het standpunt ingenomen dat wanneer iemand mogelijk als slachtoffer is

aan te merken er ook een persoon is die als dader misbruiker is aan te merken Om deze reden

worden dergelijke signalen centraal behandeld door het cluster Fraude team 2 Rechtmatigheid

SIgnalen met betrekking tot slachtoffer worden voorzien van de specifieke aanduiding
vooronderzoek melding geboekt in BPM met casusnaam Slachtoffer

Signalen met betrekking tot foutie\ e reaistratie in het BRP fCM33

Het overgrote deel van de als niet relevant aangemerkte berichten betreffen berichten waarbij het

BRP mogelijk niet een juiste weergave van de werkelijkheid is Volgens voorschrift moeten

dergelijke signalen via de Terugmeldvoorziening [TMV worden doorgezet naarde betreffende

gemeente DIt gebeurt momenteel niet omdat het bericht eerst geverifleerd dient te worden

voordat de BRP gewijzigd wordt

Niet relevant bericht

Zoals eerder aangegeven bestaat het merendeel van de berichten die als niet relevant worden

beschouwd ult signalen inzake vermoedelijke verzwegen samenwoning GM33

Dergelijke GM33 berichten worden ook administratief verwerkt in BPM om zo het overzicbt te

houden over onder anderen hoeveel signalen er binnen komen

In het algemeen worden niet relevante berichten vooralsnog bewaard in de postbus dit deels In

afwachting van een behandelkader De intentie is echter om de postbus te schonen en

bewaartermijnen in te voeren wat betreft ontvangen berichten Er is overwogen om berichten direct

na ontvangst en Indlen van toepassing registratie priorltering te wissen Dit Is echter niet de

wenselijke optie
Het wissen van berichten zou met zich meebrengen dat er vrijwel geen controle plaatsvindt op de

kwaliteit van de berichten die als signaal worden doorgezet Het bewaken van de kwalltelt van het

proces Registratle is echter van groot belang dit aangezlen binnen het proces registratie de

werkvoorraad wordt bepaald voor de opvolgende teams Beslissingen die zien op het al dan wel of

niet verder in behandeling nemen van berichten hebben hierdoor een grote impact op het gehele

proces van het behandelen van Fraudesignalen

De wens bestaat hierdoor ook om ook in de toekomst niet relevante berichten voor een nader te

bepalen perlode te bewaren t b v een leercirkel bijvoorbeeld van een perlode van uiterlijk
6 maanden

De niet relevante berichten worden binnen de postbus in een aparte map bewaard zodat deze

makkelijkerte ondenscheiden zijn van de berichten die wel als relevant zijn beschouwd Binnen deze

termijn Is het ook wenselljk om het zogeheten 4 ogen princIpe toe te passen Ofwel ter waarborging
van de kwaliteit controleert een tweede behandelaar de beslissing van de eerste behandelaar

Berichten die wel als relevant worden beschouwd worden ook in de postbus bewaard voor een

nader te bepalen termijn van bijvoorbeeld 2 maanden Het bericht zelf wordt opgeslagen op de

41 I 68 Gegevensbeschermingseffectheoordeling | PIA

738877 00176



Ministerie van Financien Belastingdienst Toeslagen

Q schijf in de dossiermap samen met eventuele stukken of verdere communicatie Ook hier zal het

4 ogen princIpe voor gelden Het rlslco bestaat namelijk dat tijdens de reglstratie fouten worden

gemaakt dit aangezlen dit proces vooralsnog voor het grootste gedeelte een menselijk handelen

is Ook zijn medewerkers gebonden aan de beperklngen van de huidige technologle
Het komt bijvoorbeeld voor dat wegens diverse redenen bepaalde documenten niet tijdig op de

Q schijf worden geplaatst Indien na het verwerken van een signaal het bericht direct verwljderd
wordt is het niet langer mogelijk om het dossier aan te vullen met de ontbrekende stukken

Het 4 ogen principe moet in ieder geval deels toezien op het verminderen van dit risico

De teercirkel kan vervolgens ingezet worden om ook de kwaliteit van dit aspect van het proces

Registratie te bewaken Specifiek voor de berichten gericht op het vermoeden dat de inschrijving bij
het BRP niet correct is bestaat naast de wens om berichten te bewaren voor een leercirkel ook eer

verbeterproject gericht op het verbeteren en prioriteren van de terugmeldingen richting de

gemeente [LAA Alhoewel op dit moment GM33 signalen veelal als niet relevant worden

beschouwd bestaat er wel de wens om in de toekomst meer met deze berichten te doen

De verwachting is dat het verbeterproject hlerop toe zal zien

Archi\^erina

Alle berichten die naar de postbus worden gestuurd blijven staan in de postbus Hiervoor zijn nog

geen afspraken gemaakt t a v de bewaar termijnen en opschoning

Prioriteren van een sianaat

Spoed

Prio 1

Inboudelijke

prioritering
Prio 1

Bericht

relevant

♦

Prio 3
Prioriteren

signaal

Meervoudig

s gnaal Steam

Onderstaand een omschrijving wat onder welke priorltelt valt Het is belangrijk hier te benadrukken

dat er op termijn een instructie ontwikkeld gaat worden op basis waarvan de prioriteit van een

signaal vastgesteld kan worden

Hier wordt de waarde van een signaal beoordeeld en bepaald Als voorbeeld kan hier gedacht
worden aan vermoedelijke valse stukken waar bewijsstukken van de burger kunnen afwijken van

de bewijsstukken van de kinderopvangorganlsatle Dit criterlum geeft een bepaalde waarde aan een

signaal

Prio 1 hoog BPM

Geldt voor signalen die voldoende feiten en omstandigheden weergeven bij bevestiging van de

felten en omstandigheden kan dit tot een aanpassing van het recht op 1 of meerdere toeslagen
leiden Het bevestigen van de feiten en omstandigheden door onderzoek kan als mogelijk

onrechtmatig worden aangemerkt Tevens Is er mogelijk sprake van opzet of een aanzet ertoe

Veelal zal het dulden op de aanwezigheld van mogelijk valse stukken

Prio 2 gemiddeld BPM

Geldt voor signalen die algemener zijn geformuleerd er moet meer onderzoek plaatsvinden om het

gestelde in het signaal eventueel bevestigd te krijgen Het is minder zeker dat het gestelde ook
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daadwerkelijk bevestigd kan worden Bij bevestiging kunnen de bevindingen nog wel een eerste

aanzet tot opzet onderbouwen

Prio 3 gemiddeld BPM

Idem als bij Prio 2 Geldt voor signalen die algemener zijn geformuleerd er moet meer onderzoek

plaatsvinden om bet gestelde in het signaal eventueel bevestigd te krijgen Het is minder zeker dat

het gestelde ook daadwerkelijk bevestigd kan worden Hierbij gaat het alleen om bepaling van het

recht Van mogelljke opzet Is vooralsnog geen sprake MIddels een werkopdracht In TVS worden

dergelljke signalen voor behandeling aangeboden aan team 1ST Het signaal wordt In BPM

ingeboekt en meteen dicht geboekt

Spoed zeer hoog BPM

Idem als bij Prio 1 maar nu met een urgente situatle Hierbij kan gedacht worden aan een forse

financiele schade voor B T en of een toekenning staat op het punt van uitkeren en er is mogelijk

sprake van een onterechte toekenning En om te voorkomen dat de burger geconfronteerd wordt

met een hoge terugvordering

Meervoudig signaal naer Steam

Signalen die duiden op meervoudig misbruik dan wel oneigenlijk gebruik en waar sprake lijktte zijn
van een facilitator worden doorgezet naar het Steam Medewerkers van het Steam werken de

signalen uittot een zogeheten Quickscan die een compact en overzichtelijk beeld geeft van de

situatie een waardering van het signaal en een advies of het signaal verder moet worden

opgewerkt Het advies kan leiden tot

• geen verdere actie of enkelvoudig incidenteel toezicht

• een nadere analyse In het Steam

• casus naar het IST team of Fraudeteam

• buitentoezicht waarvoor voor B T gemandateerde medewerkens van Directie MKB

worden ingezet

Het Steam wordt zowel de inrichting het proces als de werkzaamheden op dit moment

geevalueerd waarmee de werkzaamheden van het Steam stilliggen Het proces wordt opnieuw

ingericht

De hoogte van de prioriteit heeft invioed op de volgorde waarin de signalen worden opgepakt
De Spoedposten worden vanwege de hoge urgentie als eerste opgepakt Daama worden de Prio 1

posten opgepakt Wanneer alle Spoedposten en Prio 1 zijn opgepakt worden de Prio 2 posten

opgepakt

Registreren BPM FSV

Registratie
BPM incl

Prioritering

Registratie

FSV

R^istreren

signaal
■

Berichten bestemd voor

De voor B T relevante berichten die als signaal kunnen worden aangemerkt en berichten die een

onjuiste aanpassing van het BRP bevatten worden in BPM geboekt Aan de berichten die voor een

inhoudelljk behandeling in aanmerking komen wordt een prioritering mee gegeven De berichten die

betrekking hebben op de onjuiste aanpassing van het BRP worden na registreren dicht geboekt in

BPM Pas als de gemeente het BRP heeft aangepast komen deze berichten in aanmerking voor

behandeling
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Betreft het een meervoudig signaal er zijn meerdere pensonen bij betrokken en lljkt ersprakete

zijn van een facilitator^ ^
wordt het signaal doorgezet naar Steam

BPM

Nadat de prlorltering Is vastgesteld wordt het BSN In BPM geregistreerd Een deel van de signalen
die in BPM worden geregistreerd komen voor daadwerkelijke behandeling In aanmerking Door het

prlorlteren in BPM en de LIFO methode Is het mogelijk dat doorde hoeveelheid aan signalen die in

BPM staan niet alle signalen opgepakt kunnen worden

Vooral de berichten die als Prio 3 [gemiddeld in BPM zijn aangemerkt kunnen doordit systeem

altijd onder aan de lijst van op te pakken signalen blljven staan Daarom is het ook van belang dat

door het vier ogen princIpe bij het beoordelen van een bericht de juiste prioritering wordt gekozen

FSV

Aan de hand van de aan het bericht gekoppelde BSN wordt een bericht als signaal met een

aanwijzing van een mogelijk onrechtmatige toekenning van een toeslag In FSV geboekt
De applicatie Dagboek FSV is sinds begin 2014 bestemd voorde registratie van [fraude signalen

tips kliks van derden informatieverzoeken en hierop gebaseerde projecten FSV is bij

Ingebmikname gevuld met de data ult de per 2014 ult gefaseerde applicatie dagboek

Persoonsgericht Intenslef Toezicht hlerna PIT Het betreft registratie van signalen Inzake

{vermoedens van systeemfraude voor de vier verschillende toeslagen en meerdere

belastingmiddelen met name omzetbelasting en inkomensheffing

FSV kent vier hoofd verwerkingsvormen [tabbladen Dit betreft

Aanmaken bewerken aangiftefraude
Aanmaken behandelen informatieverzoek

Aanmaken behandelen TIp Klikberlcht

Aanmaken behandelen project

De berichten uit de postbus Toeslagen FraudeigiBelastlnqdienst nl die voor verdere behandeling als

signaal in aanmerking komen worden in FSV geboekt in het tabblad

Aanmaken bewerken aangiftefraude
De volgende velden bij het registreren worden gevuld
NAW gegevens soort fraude welk toeslagsoort betreft het welk toeslagjaar betreft het

Meerjaren cijfers laten zien dat ongeveer 10 procent van de ontvangen berichten als signaal worden

aangemerkt en in FSV worden geboekt

Aanmaken van een dossier

Aanmaken □ p^ aan

signaal evt

infiorinartie

Aanmaken

dosf er
map op

Q schijf

Op de Q schijf een speciale directory die beperkt Ibenaderbaar is wordt per signaal een map

aangemaakt De map krijgt als naam BSN en achternaam van de burger waar het signaal over

Facilitator persoon groep of organisatie die misbruilVoneigenlijk gebruik van toeslagen

mogelijk maakt
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gaat In die map wordt het bericht vanuit de postbus in PDF format geplaatst inclusief de eventueel

andere meegezonden bijiagen

SianaaS cateporiseren

Geidiikfcan

Informatic lignalan Signitenper

categorie
onJerverniGelcI

Aarbod

rsfhtinatigheid en

opzatbe paling

CatagorieerrCategorlseren

sipiaal

Op dit moment wordt er niet actief gecategoriseerd Op termijn is het streven een instructie te

ontwikkelen voor het categoriseren van signalen en van het categoriseren een standaard werkwijze
te maken

Aanbod oroces rechtmatiaheid

Signalen waartiij er een rechtmatigheidsonderzoek dient plaats te vinden worden In BPM

geregistreerd en kunnen doorproces rechtmatigheid worden opgepakt

Aanbod oroces ODzetbepalmo

Signalen die door proces rechtmatigheid zijn beoordeeld en voor verder onderzoek door proces

opzetbepaling zijn aangemerkt en signalen waarbij na de korte analyse blijkt dat ersprake is van

een onrechtmatige toekenning en moeten worden onderzocht of er sprake Is van opzet grove schuld

worden in BPM geregistreerd en kunnen door proces opzetbepaling worden opgepakt

Aanbod sianaal rechtmatigheidsonderzoek 1ST

Berichten die in de Toeslagen Fraude_postbus binnen komen en die alleen lijken te gaan over de

bepaling op er wel geen recht Is op een toeslag worden doorgezet naar het IST team zie DPIA M

DPIA nummer nader te bepalen Blijkt er na onderzoek van het IST team dat er wel sprake is van

een onrechtmatige aanvraag dan wordt ditterug gemeld aan de Toeslagen Fraude_postbus Daarna

wordt het opgepakt als een nieuw bericht

8 4 Team 2 proces Rechtmatigheid

Vermoeden opiet

of grove schuld

Verdere

behandeling
binnen proces

Opzetbepaling

Onderzoek proces

Rechtmatigheid

Behandelverslag
feiten en

omstandighedenj

Signaal

Rechtmatigheidskwestle

geen vervolgactie
Einde verwerking fraudesignalen

Vanuit het proces Registratle worden berichten zoals eerder aangegeven verwerkt tot signalen

geprioriteerd en uiteindelijk ter behandeling aangeboden aan proces Rechtmatigheid Proces

Rechtmatigheid voert vervolgens een eenste onderzoek uit waarbij het vaststellen van het recht op

de toeslag en centraal staat Na constatering of er al dan wel of geen verminderd recht bestaat op

de toeslag worden de feiten en omstandigheden gewogen en vastgelegd In een behandelverslag
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