
Vragenlijst behandeling fraudesignalen

Notie opmerkingen en aanvullingen in het rood zijn van

Landelijke coordonatie LC fraude EOS MKB

zie ook onderaan document bijlagen

Input van de onderscheiden kantoren is in stand gelaten

Inleiding

Het Directieteam van de Belastingdienst heeft in december de opdracht gegeven om bij de

verschillende dienstonderdelen te onderzoeken hoe zorg wordt gedragen voor een evenvifichtige

behandeling van fraudesignalen Fraudesignalen worden in deze opdracht gedefinieerd als

aanwijzingen die opkomen in het fiscale toezicht met betrekking tot mogelijk verwijtbaar gedrag

grove schuld of opzet van een of meerdere subjecten met als doel om minder belasting aan te

geven en af te dragen dan wettelijk vereist of ten onrechte belastinggeld te claimen en te

ontvangen Let wel bij fraudesignalen staat het nog geenszins vast dat daadwerkelijk sprake is

van fraude

De aanleiding voor deze opdracht is gelegen in de zogenoemde CAF Toeslagen zaken De blik zal

met name gericht zijn op de vwijze waarop binnen de verschillende onderdelen zorg wordt gedragen
voor een zorgvuldige behandeling van signalen zonder vooringenomenheid waarbij voldoende

rekening wordt gehouden met de menselijke maat

Als eenmaal geconstateerd is dat sprake is van een redelijk vermoeden van frauduleus handelen

dan vindt de feitelijke afhandeling daarvan plaats via het strafrecht of het boeterecht De wijze

waarop de verdere strafrechtelijke behandeling van een fraudecasus door de FIOD wordt

aangepakt valt buiten de scope van dit onderzoek Het komt voor dat een casus na aanvankelijke

behandeling bij de FIOD terugkomt voor administratiefrechtelijkeafdoening De verdere

behandeling van deze casus valt wel binnen de scope van dit onderzoek

Deze vragenlijst is de eerste stap in de verkenning van de wijze waarop fraudesignalen binnen de

organisatie worden opgepakt Deze vragenlijst zal daarom zeker niet compleet zijn De bedoeling is

om daar waar nodig de informatie uit de vragenronde aan te vullen met interviews Uiteraard

staat het je vrij om extra informatie op te nemen of bij onduidelijkheid contact op te nemen

met het projectteam Voor een goede uitvoering van de opdracht is een gedegen beantwoording
een vereiste Beschrijf daarbij ook expliciet hoe het in de praktijk er aan toe gaat De directeuren

van de uitvoeringsdirecties hebben in het directieoverleg van december hun volledige medewerking

toegezegd

De uitkomsten van deze vragenlijsten en de interviews zullen worden verwerkt in een rapportage

aan de directie vergezeld van mogelijke verbetervoorstellen Het streven is om in juli 2020 het

rapport op te leveren De vragenlijsten zullen worden uitgezet bij vertegenwoordigers van de

middelen en processen Vpb IH OB LH FR Controle ^
en bij vertegenwoordigers van die

dienstonderdelen die specifiek belast zijn met het behandelen van mogelijke aanwijzingen van

fraude Het is dan ook de bedoeling dat de vragenlijst wordt beantwoord vanuit het perspectief van

deze middelen processen c q dienstonderdelen Ter ondersteuning van dit onderzoek is een

klankbordgroep in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van alle directies zijn

opgenomen Zij zullen ook de vragenlijsten uitzetten en innemen In bijiage 1 tref je een overzicht

van de samenstelling van de klankbordgroep

^
Met DF A en Invorderlng zullen afzonderlljke gesprekken worden gevoerd
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Vragen

Met behulp van de onderstaande vragen proberen we een beeld te krijgen van de wijze waarop de

behandeling van signalen van mogelijke fraude binnen jouw dienstonderdeel plaatsvindt De

vragen zijn bedoeld als hulpmiddel Als je beschikt over beschrijvingen evaluates etc stellen we

het op prijs wanneerje daar in de beantwoording naar verwijst en of ze meestuurt Een toelichting
zeker bij vragen die ontkennend worden beantwoord wordt op prijs gesteld

Vracenliist inaevuld door Vacoteam en EOS team Eindhoven

Directie afdelina functie VdB IH OB LH FR Controle

7 februari 2020Datum

In dit onderdeel zijn vragen opgenomen met

betrekking tot de opeenvolgende stappen die bij de

behandeling van aanwijzingen worden genomen

Processtappen

Aanwijzingen komen meestal binnen bij de

controlemedewerker boetespeciaiist of BFC er Dat

gebeurt via exteme kiikjbrieven signalen interne

risicoanaiyse en signaien nit controle of

aanslagregeling

1 Op welke manier komen aanwijzingen
met betrekking tot mogelijke fraude

op

Binnen de RIECsamenwerking worden door

verschillende RIEC partners een signaal ingebracht bij
de AVO Ambteiijk Voor Overieg Dit is een overieg
van projectieiders van minimaal

Beiastingdienst Politie OM en Cemeente

Dit Is wat lokaal gericht Nlet overal werkt of beet dit

hetzelfde Wei wordt e e a vastgelegd in het systeem
RIEC IS Zle ook PIA GEB Informatleloketten

Daamaast kan via art 126nd WvSv en 55 AWR

gegevens worden verstrekt wat aanieiding voor een

signaal van fraude kan zijn
Dit is een voorbeeld Er zijn meer opties

2 Op welke wijze en door wie worden deze

aanwijzingen In eerste Instantie beoordeeld

Boetespeciaiist BFC er afdeiing F EOS

informatieloket van fraudeteam CCS CPS team

verhuid vermogen Trafi

Let op zoals bekend zijn nlet alle teams e d

gepositioneerd binnen MKB We is er een directie

relatie met MKB [werk capaciteit e d j

Fiscale fraude wordt door de controlemedewerker

besproken met de boetespeciaiist en of BFC er

waarbij gezameniijk bepaald wordt ofvoigens de

AAFD richtHjnen de casus gemeld moet worden bij
het afstemmingsoverleg waarbij de FIOD

contactambtenaar en BFC er is aangesioten Hierbij
wordt advies voor een bestuursrechteiijke of

strafrechteiijke afdoening meegegeven

Kan uiteraard ook heffingsmw of ook uit de

invorderingj zijn

Binnen het AVO samenwerkingsgremium
Eindhovens begrip Elders heet dat weer anders

wordt met de aanwezige partners gekeken onder de

vlag van het RIEC convenant ofer voldoende

aanwijzingen zijn tot interventies waaronder fiscale

fraude dan wel witwassen dan wel andere delicten
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str^frechtelijk bestuursrechtelijk Mochten er

voldoende aanwijzingen zijn dan wordt de casus

opgewerkt en voorgelegd aan de leden van de

driehoek die vervolgens afwegen of er voidaan is

aan het RIEC convenanten prioriteren welke casus

weIke aandacht interventie gaat krijgen

E e a kan ookopkomen vanuitde LSI Helderls in

ieder geval dat we primair opgesteld staan voor

fiscale zaken

3 Welke criteria worden daarbij

gehanteerd

Primair wordt gekeken naar de bruikbaarheid fiscale

betrouwbaarheid van de aanwijzing Vender worden

de criteria Verpticht Boeteadvies en de

AAFDricbtlijnen gehanteerd

Binnen de RIEC afstemming wordt gekeken naar de

signalen van alle partners binnen de AVO

4 Op welke wijze en door wie worden

aanwijzingen na een eerste beoordeling
eventueel verder opgewerkt

Door de controlemedewerker of heffingsmw VTA

controle boetespecialist BFC er

Bij fiscale fraude waarbij voidaan wordt aan de AAFD

richtlijnen wordt een preweeg geschreven door de

BFC er en advies uitgebracht over de afdoening Bij
fiscale fraude waarbij niet voidaan wordt aan de

AAFD richtlIjnen wordt de casus afgewerkt door de

controlemedewerker in samenwerking met de

boetespecialist BFC er

Voor de verdere verwerklng van het vermoeden van

een strafbaar felt die kwaliflceert cf het AAF

protocol heeft de contactambtenaar een afsiuitende

kwalltatleve en toetsende rol

Binnen de RIEC samenwerking worden de signalen
doorde afzonderlijke partners met gegevens vanuit

de eigen organisaties samengebracht en tot een

signaal gemaakt voor integrale interventies

Bij fiscale fraude kan de preweeg tot gevolg hebben

of de casus door de FIOD strafrechtelijk wordt

opgepakt of dat het bestuursrechtelijk wordt

opgepakt al dan niet met vergrijpboete Daarbij is de

BFC er en contactambtenaar betrokken

5 Wat zijn de mogelijke gevolgen die

voortvloeien uit een opgewerkt signaal
en wie zijn daar vanuit de

Belastingdienstbij betrokken

Binnen de RIEC samenwerking is vanuit de

Belastingdienst de projectleider EOS Eindhoven

binnen de AVO betrokken bij het opgewerkte signaal
en is de teamleider EOS betrokken bij de beslissing in

de driehoek welke interventie er gepleegd wordt

Hier zullen de Interventies fiscale strafrechtelljke
en of bestuurlijke gevolgen hebben
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BFC er CCS CPB team \ erhuld vermogen Trafi6 Is sprake van specials afdelingen of

teams die signalen oppakken of

uitwerken Zie hiervoor niet alles is MKB

Voor de RIECsamenwerldng is er de Special Fraude

en Externe Overheidssamenwerking birtnen de

Betastingdienst

Niet aiie voor de RIEC samenwerking is die speciai

ingericht Ook voor specifleke fraudethema s Zie

werkpian MKB

Vastleggingen

1 Welke applicaties worden gebruikt voor

de bovenvermelde processtappen En

wat is de status van deze applicaties

De OPO tool het informatiesjabloon en BAA

Aanvuiiing PSF en FSV

States e d zie bijiagen en te bevragen bij keten

GKT

2 Is het gebruik van deze applicaties

verplicht

Binnen de organisatie is het verplicht om BAA te

vitllen

FSV is ook verpiicht ais registratietooi van signalen en

informatieverzoeken

3 Ondersteunen deze applicaties de

beslissingen die door de gebruikers
moeten worden genomen en zo ja
hoe

Ja In de OPO tool komtalle informatie over een

belastingplichtige bij elkaar In de BAA krijg je een

melding van recidive als meer dan een keer dezelfde

fiscaalnummer wordt ingevuld

Ook FSV en PSF heipen daarbij

4 Worden deze applicaties gebruikt ten

behoeve van

verantwoordingsrapportagesen zo ja
hoe

Daar dit niet primair een taak is van het vacoteam is

het niet mogelijk hierover een adequaat antwoord te

formuleren

Antwoord is JA

Spelers in het proces

1 Welke collega s worden betrokken in het

oppakken en uitwerken van

fraudesignalen en wat is hun rol

Controlemedewerkers boetespecialisten BFC ers

projectleiders vta formeel rechten teamleiders

In de iijn van de verwachting iigt dat de heffingsmw
ook hierin betrokken worden

2 Vindt afstemming plaats in de

vaktechnische Iijn Zo ja
wanneer bij welke

Ja binnen F EOS geldt het volgende Via

controlemedewerker projectleider

boetespecialist BFC
Contactambtenaar

Correcties boven een mio ^vorden tegengelezen door

de vta controle

Projectleiders en boetespecialisten lezen

controlerapporten tegen

Uitspraken op bezwaar worden tegengelezen door

verweerders

Voor de rest van MKB geldt
Via controlemedewerker boetespecialist BFC

Alstemming vindt veelal plaats op

middeljspecialisten nlveau

Verdere escalatie naar VTA of vaco is afhankelijk van

de zwaarte en complexiteit van het dossier

processtappen

met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring
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3 Vindt [standaard afstemming plaats met

leidinggevenden Zo ja
wanneer bij welke

3a binnen F EOS geldt dat als sprake is van

publicitaire gevoeligheid de teamleider erbij wordt

betrokken Daarnaast warden teamleiders wekelijks
bijgepraat door projectteiders over de lopende
werkzaamheden waaronder controlesprocesstappen

met wie

betreft het verplicht advies of Wasnschijnlijk zsi bestuurlijke gevoeligheid ook een

rol spelengoedkeuring

Voor wat betreft de rest van MKB is dat de ervaringen
hiermee nietprimair bij het vacoteam liggen Voor

zover bij het vacoteam bekend is het uitgangspunt
dat er regie overleg plaatsvindt waarin ook

leidinggevenden aanwezig zijn Daar warden de

posten besproken beoordeeld en verdeeld voor de

aanpak

Hierin is vaktechnische borging besloten

Be heersmaatrege I e n

1 Zijn er procesbeschrijvingen m b t de

bovengenoemde processtappen en zo

ja welke

Er wordt gebruikt gemaakt van de informatie in de

BAA

2 Zijn in handboeken leidraden en

instructies aanwijzingen opgenomen
voor het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen Welke

Nee

Zie bijiagen

3 Is sprake van externe uitingen waarin de

aanpak staat omschreven denk aan

het Besluit Bestuurlijke Boeten

Beiastingdienst het protocoi AAFD

insteibesiuiten etc

BBBB en het protocol AAFD

4 Is er ruimte om van handboeken etc af

te wijken en zo ja hoe

Ja mits in overleg met de vaco formeel recht en

teamleiders

5 Is de uitwerking van de processtappen

onderhevig aan kwaiiteitstoetsing
review FIX ADR of anderszins

Ja alleen review

6 Op weike wijze wordt de eventueie

kwaiiteitstoetsing vastgelegd denk aan

KMO

Ja via KMO ATB ABS etc

1 Wordt er periodiek gerapporteerd over de

uitwerking van fraudesignaien en zo ja

op welke wijze en aan wie

Ja voor F EOS geldt dat door opvraag van de

Landelijke Coordinate F EOS 4 keer perjaar wordt

gerapporteerd

Dlt wordt zo door LC fraude EOS nlet herkent

Waanschijnlijk wordt hier de geinde gelden
rapportage LIEC RIEC en LSI] bedoeld Dat is per
triaal

Daar ditniet primair een taak is van het vacoteam is

het niet mogelijk over de rest van MKB een adequaat
antwoord te formuleren

8 Is er anderszins aanieiding om de

beheersing van fraudesignaien tegen
het licht te houden kiachten

ombudsman rechtszaken etc

VTA formeel recht en procesdeskundigen fungeren
als formeelrechtelijk en procedureel geweten Er

vindt altijd terugkoppeling plaats door verweerders

naar aanieiding van zittingen en uitspraken
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De verantwoording hlervoor ligt bij iedere selecteur

en behandelaar

Tevens vind afstemming en borging plaats via de

vaktechnische lljn
Binnen het reguliere graces controle zit hier een

centrale regie op
Binnen F EOS geldt dat alle posten van EOS warden

gekenmerkt met team 88 zadat niet iedereen erbij
kan

Nee dat Is onjulst In de eerste plaats worden nlet

alle posten in team 88 geplaatst [zle bljlagen en er Is

geen autorlsatle afschermlng van deze entltelten In

onze systemen zoals KRB InZlchte d

9 Welke waarborgen zijn er dat de

vastleggingen van behandeling van

mogelijke fraudesignalen verantwoord

worden gebruikt bij andere middelen en

processen en op andere latere

tijdstippen

Overig

1 Komt het voor dat burgers of

ondernemers die zelf niet deelnemen

aan een mogelijke fraude maar wel op

enigerlei wijze zijn gelieerd aan een

mogelijke fraudeur aan een

zwaardere vorm van toezicht worden

onderworpen Zo ja hoe wordt een

zorgvuldige behandeling dan geborgd

De vermelding als team 88 gebeurt ap
entiteitsniveau

Vaor de rest van MKB geldt dat een risicakwalificatie

lees een verdeling in aandachtscategarieen A t m E

ap entiteitsniveau wardtgemaakt

Vaor wat betreft de toepassing van de

deelnemingsvarianten i h k v de administrative

boeten is in het BBBB voorzien van de nodige
escalatie waarborgen

2 Zijn er onderwerpen of processtappen

waar verbetering mogelijk nodig is

Niet bekend

3 Zijn er buiten de bovengestelde vragen

nog onderwerpen die in de uitwerking
aan de orde moeten komen

Niet bekend

4 Zo ja is daar ook documentatie over

beschikbaar

Niet van toepassing

5 Wie kan dit onderwerp inhoudelijk
toelichten

Niet van toepassing

Vragenlijstingevuld door 10 2 e

Directie afdeling functie MKB Team Veelplegers Teamleider

10 02 2020Datum

In dit onderdeel zijn vragen opgenomen met

betrekking totde opeenvolgende stappen die bij de

behandeling van aanwijzingen worden genomen

Processtappen

1 Op welke manier komen aanwijzingen
met betrekking tot mogelijke fraude

Deze vraag ziet op de mogelijke bron van

aanwijzingen Dit kan bijvoorbeeld van andere

afdelingen komen maar ook opkomen tijdens de

uitvoering van regulier toezicht
op

Afdelingen zijn in dit geval allerlei teams en

onderdelen van de Belastlngdlenst

De posten met aanwijzingen mbt mogelijke fraude

worden aangedragen voorgedragen door de

Fraude EOS teams Er is op dat moment al

aantoonbare fraude geconstateerd

Dit is nog wel wat te nuanceren Hier wordt bedoeld

dat de contactambtenaar van het betreffende

fraude EOS team wordt ingeschakeld waarna het

proces ihkv het AAFD protocol wordt vervoigd
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2 Op welke wijze en door wie worden

deze aanwijzingen in eerste instantie

beoordeeld

Deze vraag ziet op de weging van aanwijzingen
Doet de behandetaar bij wie de aanwijzing opkomt
dit zelf Is er een afzonderlijk proces ingericht ten

behoeve van de weging van deze aanwijzingen

Door medewerkers van de verschillende middelen

binnen Team Veelplegens wordt bekeken of een

aangedragen post voldoet aan de kenmerken van

een zogenaamde veelpleger en aan de vereisten om

te worden overgedragen aan Team Veelplegers

Hlervoor Is een zogenaamde wasstraat Ingericht
met daaraan gekoppelde objectleve Indlcatoren Zie

o m vraaq 3

3 Welke criteria worden daarbij
gehanteerd

Een zogeheten veelpleger
werkt In netwerken [om fraude te plegen}
werkt bovenregionaal
pleegt fraude binnen een of meerdere

belastinqmiddelen

4 Op welke wijze en door wie worden

aanwijzingen na een eerste

beoordeiing eventueel verder

opgewerkt

Kortom op welke wijze wordt nader onderzoek

gedaan naar het feitencomplex

Er wordt op basis van de beschikbare informatle

beoordeeld of het een veelpleger betreft Een Gruff

tekening wordt gemaakt en door beoordelaars

binnen het team wordt bepaald of de post aan de

criteria voldoet Hierbij wordt gebruik gemaakt van

de ter beschikkinq staande systemen

5 Wat zijn de mogelijke gevolgen die

voortvloeien uit een opgewerkt signaal
en wie zijn daar vanuit de

Beiastingdienstbij betrokken

Gaat hier om de keuzes die gemaakt worden naar

aanieiding van het tot dan toe bekende

feitencomplex en wie daar van de kant van de

Belastingdienst bij betrokken is

De post wordt naar binnen gehaald in het team en

krljgt een 100 behandellng Dat wil zeggen dat de

post fiscaal wordt gecontroleerd en behandeld en dat

elk middel de post beschouwt als uitworp
Fraude binnen een falllissement wordt gemeld bij de

postbus Flop Failllssementsfraude en de curator

6 Is sprake van speciale afdelingen of

teams die signalen oppakken of

uitwerken

De post wordt volledig opgepakt door medewerkers

van Team Veelplegens Alleen boekenonderzoeken

bezwaren en deurwaarderstaken worden door

medewerkers van het leverend kantoor uitgevoerd
De opdrachten worden wel verstrekt en gemonitord
door medewerkers van Team Veelplegers

Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van

Veelplegers codrdlnatoren op de 11 fraude EOS

locaties MKB

Vastleggingen
1 Welke applicaties worden gebruikt voor

de bovenvermelde processtappen En

wat is de status van deze applicaties

Met status wordt bedoeld of de betreffende applicatie
door de uitvoeringsdirectie is goedgekeurd

IKB Casemanager IHP GBV INL GRA KRB LWB

Pronto GDC Oscar Q schijf CP Excel

spreadsheets
Dit zijn alle goedgekeurde applicaties

Afkortingen zijn te vinden op de afkortingenlijst
Het Veelplegersteam gaat z s m [per 1 3 ook

gebruik maker van FSV om signalen vast te leqqen

2 Is het gebruik van deze applicaties
verplicht

Ja

3 Ondersteunen deze applicaties de

beslissingen die doorde gebruikers
moeten worden genomen en zo ja
hoe

Ja in zoverre dat ze zijn ontworpen op basis

van de regelgeving en zodoende de gebruiker
richting geven sturen
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4 Worden deze applicaties gebruikt ten

behoeve van verantwoordings
rapportages en zo ja hoe

Ja Ze worden geraadpleegd ten behoeve van

de viermaandsrapportages aan de

portefeuillehouder Fraude van MKB

Spelers in het proces

1 Welke collega s worden betrokken in

het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen en wat is hun rol

Alle collega s van Team Veelplegers op basis

van hun functie en rol

De coordinateren veelplegers vanuit de

F EOS teams

De collega s van de reguliere teams in het

land die bezwaren boekenonderzoeken en

deuwaarderstaken oppakken
Binnen het eigen Team Veelplegers
postenoverleg wordtde behandelstrategie
besproken en met de codrdinatoren

veelplegers van de F EOS teams besproken en

uitgevoerd

2 Vindt afstemming plaats in de

vaktechnische lijn Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring

Ja

behandeling
bij vragen binnen het vaktechnisch juridisch
kader wordt het Vacoteam Eindhoven

benaderd Op postniveau worden de VTA s en

Vaco s van Zwolle benaderd

Wanneer er twijfel is over de juistheid van

toepassing wordt altijd advies en of

goedkeuring gevraagd
Vaak loopt dlt via de handhavingsadvlseur fraude

MKB

3 Vindt standaard afstemming plaats
met leidinggevenden Zo ja
wanneer bij welke processtappen
met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring

Ja

Binnen het team vindt twee wekelijks
regieoverleg plaats waarin alle lopende zaken

worden besproken Met name beslissingen
over het naar binnenhalen van een post of het

terugplaatsen naar de regio wordt breed

besproken
Afhankelijk van hetgeen er voorligt wordt er

een beslissing genomen

Hierbij wordt in voorkomend geval ook de VT iijn
qeraadpieegd

Beheersmaatregelen

1 Zijn er procesbeschrijvingen m b t de

bovengenoemde processtappen en zo

ja welke

Ja Op Intranet onder het kopje
MKB Fraudesignalen en externe

overheidssamenwerking staat de procesplaat
van Team Veelplegers en de bijbehorende
procesbeschrijving

2 Zijn in handboeken leidraden en

instructies aanwijzingen opgenomen
voor het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen Welke

Nee niet anders dan regulier

3 Is sprake van externe uitingen waarin

de aanpak staat omschreven denk aan

het Besluit Bestuurlijke Boeten

Belastingdienst het protocol AAFD

instelbesluiten etc

Nee

4 Is er ruimte om van handboeken etc af

te wijken en zo ja hoe

Nee De afgesproken regelgeving wordt

qevoigd
5 Is de uitwerking van de processtappen

onderhevig aan kwaliteitstoetsing
review FIX ADR of anderszins

Ja Er wordt deelgenomen aan de reguliere
kwaliteitstoetsing zoals review en FIX
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6 Op welke wijze wordt de eventuele

kwaliteitstoetsing vastgelegd denk

aan KMO

Als regulier

7 Wordt er periodiek gerapporteerd over

de uitwerking van fraudesignalen en zo

ja op \welke wijze en aan wie

Ja Er wordt viermaandelijks gerapporteerd
aan de portefeuillehouder Fraude van MKB

8 Is er anderszins aanleiding om de

beheersing van fraudesignalen tegen
het licht te houden klachten

ombudsman rechtszaken etc

Nee

9 Welke waarborgen zijn er dat de

vastleggingen van behandeling van

mogelijke fraudesignalen verantwoord

worden gebruikt bij andere middelen

en processen en op andere latere

tijdstippen

Er wordt alleen vastgelegd wanneer er

onomstotelijkis aangetoond dat er is

gefraudeerd Dit vertaalt zich in de aanpak en

de fiscale gevolgen De Q schijf wordt alleen

gebruikt door geautoriseerde
gebruikers collega s GRUFF tekeningen zijn
alleen voor intern lees team gebruik

Meldingen naarde FIOD van vermoeden van

strafbare felten flscaal fallllssementsfraude

worden via de aangewezen contactambtenaar vorm

qeqeven

Overig
1 Komt het voor dat burgers of

ondernemers die zelf niet deelnemen

aan een mogelijke fraude maar wel op

enigerlei wijze zijn gelieerd aan een

mogelijke fraudeur aan een

zwaardere vorm van toezicht worden

onderworpen Zo ja hoe wordt een

zorgvuldige behandeling dan geborgd

Nee Partners en kinderen worden wel

meegenomen in de entiteit maar uitsluitend

met de vermelding partner van of kind van

Zij krijgen hierdoor niet een zwaardere vorm

van behandeling

2 Zijn er onderwerpen of processtappen
waar verbetering mogelijk nodig is

Er wordt gestreefd naar een meer objectieve
toewijzing van posten aan Team Veelplegers

Betere vastlegging van de objectieve
indicatoren

3 Zijn er buiten de bovengestelde vragen

nog onderwerpen die in de uitwerking
aan de orde moeten komen

Nee

4 Zo ja is daar ook documentatie over

beschikbaar

5 Wie kan dit onderwerp inhoudelijk
toelichten
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10 2 6Vraqenliistinqevuld door

Directie afdeling functie MKB Arnhem Contactambtenaar

Datum 06 02 2020

Processtappen In dit onderdeel zijn vragen opgenomen met

betrekking tot de opeenvolgende stappen die

bij de behandeling van aanwijzingen warden

genomen

1 Op welke manier komen

aanwijzingen met betrekking tot

mogelijke fraude op

Op kantoor Arnhem zijn hiervoor twee ratvfes

de hoofdregel is dat zo veel mogelijksignalen
binnenkomen via de postbus Informatieloket

De bronnen zijn divers

intern signalen uit heffmg en cantrale

EHI DF A veeipiegersteam
Extern tips kliks signaien MMA signalen van

UWV politie 126nd s hennepberichten
signaien en vragen van gemeenten etc

Daarnaast komt een aantai signaien binnen via

het RIEC denk hierbij ookaan LSI deze

iopen via de analisten projectieiders en de bfc

ers

Carrouseifraude komt binnen via een apart
kanaai rechtstreeks bij de coordinator

2 Op welke wijze en door wie worden

deze aanwijzingen in eerste

instantie beoordeeld

Signaien via de postbus worden primair

inhoudelijk beoordeeid en verwerkt door de

medewerkers van het informatieloket Voor

een aantai werkstromen ligt vast wat de

verdere routing moet worden EHI DF A

Bibob 126nd hennepberichten verzoeken om

informatie

Signalen vanuit het RIEC worden altijd
beoordeeld door de analisten die gekoppeld
zijn aan het RIEC

Beoordeling en flscale duiding geschied door BD

medewerkers

3 Welke criteria worden daarbij
gehanteerd

Voor zover de werkstroom niet is benoemd

wordthetsignaal vergelekenmetde informatie

die aanwezig is in de BD systemen primair
KB maar ook FSV etc Voor het overige vooral

gezond verstand waarbij de potentiele
bewijsbaarheid een belangrijke roi speeit

Dit alles langs de lijnen van handhavingsregie

4 Op welke wijze en door wie worden

aanwijzingen na een eerste

beoordeling eventueel verder

opgewerkt

Afhankelijk van de eerste beoordeling wordt

een signaal verder uitgewerkt door

medewerkers van het informatieloketof door

analisten Het opvragen van gegevens bij
derden bankrekening behoort daarbij tot de

mogelijkheden

Opvraag bij banker wordt gedaan cf de

qedraqscode Fiscus banken en dit wordt vastpelegd

5 Wat zijn de mogelijke gevolgen die

voortvloeien uit een opgewerkt
signaal en wie zijn daar vanuit de

Belastingdienstbij betrokken

Opgewerkte signaien komen terecht bij de

regiegroep bestaande uit de bfc ers de

teamleiders EOS fraude en de C4 daar wordt

een signaal beoordeeld en een keuze gemaakt
deponeren en alleen vastleggen
behandeling in team EOS fraude heffmg of

controie

doorzetten als behandelvoorstelnaar
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regulier team
of inbrengen in RIEC

6 Is sprake van speciale afdelingen
of teams die signalen oppakken of

uitwerken

Concrete signalen over fraude met magelijke
EOS aspecten worden aitijd opgepakt binnen

het team EOS fraude overige signalen
afhanketijk van zwaarte betang en capaciteit
worden weggezet naar de rompteams met

behulp van handhavingsregie

Vastleggingen
1 Welke applicaties worden gebruikt

voor de bovenvermelde

processtappen En wat is de status

van deze appiicaties

Aile binnenkomende signalen iopen via de

Postbus Informatieloket Waar nodig voIgt
vastlegging in FSV en Klantbeeld De postbus
dient als archief Aile signalen worden apart in

een Excelblad opgenomen

Vernletlging loopt mee metde AVG richtlljnen Voor

FSV zie PIA GEB

2 Is het gebruik van deze applicaties
verplicht

J3

3 Ondersteunen deze applicaties de

besiissingen die doorde gebruikers
moeten worden genomen en zo ja
hoe

Nee deze applicaties dienen voorai ter

vastlegging van de signalen

4 Worden deze applicaties gebruikt
ten behoeve van verantwoordings
rapportaqes en zo ja hoe

Ja met name de vastlegging in Excel dient om

inzichtte geven in soorten en aantallen

signalen

Spelers in het proces

1 Welke collega s worden betrokken

in het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen en wat is hun rol

Medewerkers informatieloket

vastleggingen en eerste beoordeling en ook

opwerken van signalen
Analisten achtervang medewerkers

informatieloket zeifook opwerken van

signalen inbrengen in RlEC overleg
BFC ers beoordelen signalen keuze voor

wijze van behandelen

Aangewezen medewerkers voor

beantwoording Bibob verzoeken voor signalen
carrouselfraude en voor DF A veelplegers

2 Vindt afstemming plaats in de

vaktechnische lijn Zoja
wanneer bij welke

processtappen
met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring

In dit proces vindt geen standaard afstemming
plaats met de vaktechnische lijn Bij vragen

wordt primair de vakspecialist binnen het team

EOS fraude geraadpleegd
Als gekozen wordt voor een interventie wordt

bij twijfei wel afstemming gezocht met
vaktechniek Pas bij het innemen van fiscaie

standpunten is overeenkomstig de iijn op
kantoor overleg met vaktechnieknoodzakelljk

3 Vindt standaard afstemming

plaats met leidinggevenden Zo ja
wanneer bij welke

processtappen
met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring

De teamleiders EOS fraude nemen dee in de

regiegroep en zijn derhalve betrokken bij elke

keus voor een interventie die langs deze weg

wordt gemaakt
Datgeidt ook voor de keuzes die In RIEC

verband moeten worden gemaakt

Beheersmaatregelen
1 Zijn er procesbeschrijvingen m b t

de bovengenoemde processtappen
en zo ja welke

Op kantoorniveau is er geen beschrijving
landelijk wordt hier voor de vastlegging aan

gewerkt
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Hier wordt o m bedoeld dat op landelijk niveau

wordt gewerkt aan sen eenduidige beschrijvlng van

de werkzaamheden van een InFormatieloket e d

2 Zijn in handboeken leidraden en

instructies aanwijzingen

opgenomen voor het oppakken en

uitwerken van fraudesignalen
Welke

Voor zover er afspraken zijn gemaakt over de

wijze waarop informatie aan derden wordt

verstrekty zijn deze niet eenduidig bij elkaar

vastgelegd Instructies over het uitwerken zijn
niet zinvol gezien de diversiteitaan signaien
Dat komt naast het slim raadplegen van de

systemen toch steeds aan op ervaring en

gezond verstand

Lees voor gezond verstand ook human intelligence

3 Is sprake van externe uitingen
waarin de aanpak staat

omschreven denk aan het Besluit

Bestuurlijke Boeten

Belastingdienst het protocol
AAFD instelbesluiten etc

nee

4 Is er ruimte om van handboeken

etc af te wijken en zo ja hoe

nvt

5 Is de uit\werking van de

processtappen onderhevig aan

kwaliteitstoetsing review FIX

ADR of anderszins

Uitgaande berichten antwoorden worden

regelmatig bekeken Signaien die worden

uitgewerkt lopen via de regiegroep alleen bij
de signaien die niet worden opgewerkt is

feitetijkgeen toetsing behaive het gegeven

dat de postbus regelmatig wordt bekeken door

de bfc ers

6 Op welke wijze wordt de eventuele

kwaliteitstoetsing vastgelegd denk

aan KMO

Niet vastgelegd

7 Wordt er periodiek gerapporteerd
over de uitwerking van

fraudesignalen en zo ja op welke

wijze en aan wie

Bulten de cijfermatige verantwoording vindt

geen rapportage plaats overde wijze van

afhandelen en eventuele resultaten

Zie ook opmerkingen van andere indieners Dat geldt
mutatis mutandis ook voor dit team in Arnhem

8 Is er anderszins aanleiding om de

beheersing van fraudesignalen
tegen het licht te houden klachten

ombudsman rechtszaken etc

Geen directe aanleiding

9 Welke waarborgen zijn er dat de

vastleggingen van behandeling
van mogelijke fraudesignalen
verantwoord worden gebruikt bij
andere middelen en processen en

op andere latere tijdstippen

In het reguliere proces zijn er helaas geen

waarborgen behandeling is afhankelijk van

se ect e prioriteit en capaciteit en niet in de

laatste plaats de behandelaar zelf

Afloopcontrole vindt niet plaats Alleen voor de

dossiers met teamcode 88 is er een zekere

mate van waarborg omdat in die gevallen
altijd contact moet worden gelegd met het

team EOS fraude als de behandeling al niet

plaatsvindtin dat team

Overig
1 Komt het voor dat burgers of

ondernemers die zelf niet

deelnemen aan een mogelijke
fraude maar wel op enigerlei wijze

zijn gelieerd aan een mogelijke
fraudeur aan een zwaardere vorm

van toezicht worden onderworpen
Zo ja hoe wordt een zorgvuldige
behandeling dan geborgd

Een zwaardere vorm van toezicht moet een

doe dienen Dus iemand die geen dee heeft

aan de fraude en waar een bijzondere vorm

van toezicht geen belang heeft voor de aanpak
van de fraude wordt als hoofdregel niet

onderworpen aan een zwaardere vorm van

toezicht

Daarbij moet dan wel direct de kanttekening
worden gepiaatst dat het toekennen van de

teamcode 88 kan inhouden dat personen in de

entiteit waar geen bedenkingen tegen bestaan
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toch meer aandacht krijgen dan gebruikelijkin
het proces Bovendien kent de fiscaliteit

koppelingen tussen personen die tot gevolg
kunnen hebben dat de fraude van iemand

gevalgen heeft vaor iemand die daar part nog
deei aan heeft aansprakeiijk steliing verdeiing
over partners etc

2 Zijn er onderwerpen of processtappen
waar verbetering mogelijk nodig is

Lastig punt in dit deei van het proces is dat

het omzetten van een signaal in een kansrijk
behandelvoorstet sterk afhankelijk is van de

vaardigheid van de infomedewerkers op dit

onderdeei Dat kan deels worden ondersteund

met draaiboeken maar wellichtook met

trainingen

Hler komt ook wat lokaal gebondenheid aan de orde

Vanult LC fraude EOS wlllen we hler graag nog over

sparren

3 Zijn er buiten de bovengestelde vragen

nog onderwerpen die in de uitwerking
aan de orde moeten komen

4 Zo ja is daar ook documentatie over

beschikbaar

5 Wie kan dit onderwerp inhoudelijk
toelichten

10 2 e

Vrageniijstingevuld door 10 2 e

Directie afdeling functie MKB Fraude EOS M2

Datum 04 02 2020

In dit onderdeei zijn vragen opgenomen met

betrekking tot de opeenvolgende stappen die bij de

behandeting van aanwijzingen worden genomen

Processtappen

1 Op welke manier komen aanwijzingen
met betrekking tot mogelijke fraude

op

Er zijn verschillende wegen

1 Signalen uit de informatiepostbus lees

informatieloket Fraude EOS Hoofddorp
2 Signalen van onze VTA controle zoals

carrouselfraude signalen
3 Signalen vanult de aandachtgebieden welke

aan Fraude EOS worden aangeboden om

integraal met externe partners op te

worden gepakt [RIEC
4 Signalen via het RIEC informatleplein welke

aldaar worden aangeboden om Integraal te

worden opgepakt
5 Signalen via de WAB [vanult landelijke

analyse carrouselfraude

Dit is zeker niet limitatlef Zle ook input van andere

kantoren Ook controle heffing e d is een bron

2 Op welke wijze en door wie worden

deze aanwijzingen in eerste instantie

beoordeeld

1 Door medewerker informatieloket samen

met BFC er

2 VTA controle

3 Op interventie overleg RIEC en vooraf met

M2

4 Overleg BFC er CA

5 VTA controle specialist OB

Is hier sprake van mogelijke fraude

Ernst en omvang signaal fiscale risico

Hoort dit signaal bij Fraude EOS of

aandachtsgebled thuis

Is dit signaal nodig om integraal met onze

RIEC partners op te pakken

3 Welke criteria worden daarbij
gehanteerd
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4 Op welke wijze en door wie worden

aanwijzingen na een eerste

beoordeling eventueel vender

opgew erkt

1 Door medewerker informatieloket

2 VTA controls cq fiscals duidsr [analyss
3 VTA controls

4 Fraudsrsgisssurs wsrkzaam bij RIEC s

5 VTA controls

Nlet bskend is waarom sr verschlllsnds ksrsn ds VTA

controls wordt gsnoemd Mocht dat naders vragen

oprospsn dan laat maar wstsn Waarschljnlljk is hst

antwoord beslotsn in de bsantwoordinq van vraaq 6

6 Wat zijn de mogelijke gevolgen die

voortvioeien uit een opgewerkt signaal
en wie zijn daar vanuit de

Belastingdienstbij betrokken

Als hst signaal niet zwaar genoeg is voor

een integrals aanpak wordt signaa

doorgezet naar aandachtsgebied [naar VTA
controls

Signaal is rijp voor integrals aanpak met

externe partners Dan wordt signaal
aangeboden aan frauderegisseur om in te

dienen bij RIEC informatiepleln
Signaal is interessant voor frauds EOS

[mono aanpak Lees fiscaal thema dan

wordt dit signaal besproken in frauderegie

overleg VTA M2

Nee alls signalen worden binnen de Specia
Fraude EOS opgepakt zoals hierboven beschreven

7 Is sprake van speciale afdelingen of

teams die signalen oppakken of

uitwerken
Er zijn ook signalen die via het informatieloket

worden opgewerkt die worden uitgezet bij de

rompteams binnen MKB

Vastleggingen

1 Welke applicaties worden gebruikt voor

de bovenvermelde processtappen En

wat is de status van deze applicaties

Informatieloket emails dlgitale
aanleverroute bijv via GBV basis

FSV inboeken van signalen BFCertoets

mede de signalen basis

Beveiligde map Q schijf voor VTA M2 met

eigen Excel map geen applicatie
OPO na acceptatie RIEC casus welke

slechts toegankelijk is voor medewerker

Special Fraude EOS registratie systeem
met Joumaal en onderliggende stukken

RIEC IS na acceptatie om integraal de info

te delen met externe partners registratie

Ook PSF wordt gebruikt voor poster die kwalificeren

binnen het AAFD protocol

2 Is het gebruik van deze applicaties
verplicht

Ja binnen Fraude EOS Is genoemde werkwijze met

gebruik van applicaties verplicht De besluitvormlng
liqt bij VTA M2 overleq

3 Ondersteunen deze applicaties de

beslissingen die doorde gebruikers
moeten worden genomen en zo ja
hoe

Nee deze applicaties ondersteunen niet bij de

besluitvormlng

4 Worden deze applicaties gebruikt ten

behoeve van verantwoordings
rapportages en zo ja hoe

Ja m b t rijker verantwoorden Jaarverslag
E mails voor het bijhouden van aanta

verzoeken

FSV jaarverslag Fraude EOS

OPO jaarverslag Fraude EOS

Met jaarverslag wordt hier bedoeld het jaarverslag
van Hoofddorp

Spelers in het proces

Medewerker informatieloket inboeken

signalen en klelne posten quick scan om te

bespreken met BFC er

BFC er om fraudesignalen te toetsen en

keuze te maken wat er mee gedaan kan

worden

1 Welke collega s worden betrokken in

het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen en wat is hun rol
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Frauderegisseurs voor het daadwerkelijk
fiscaal opwerken van het signaal met o a

het gebrulk van informatlesjabloon
VTA controle voor het formuleren van de

opdracht
Veto voor uitzoeken onderzoek doen

Hler komen dus behandelvoorstellen uit voort

Er vindt afstemming plaats als er duidelijke
keuzes gemaakt worden Bij processtap om

te kiezen voor controle binnen fraude EOS

Hierbij zijn de VTA s betrokken en mogelljk
BFCer CA Dit Is een verplichte werkwijze
Formeelrechtelljke aspecten apart getoetst
door eigen VTA formeel recht

Bij hele grote signalen worden ook de

Vaco s van de betreffende

belastingmiddelen betrokken Dlt is een

verpllcht advies

2 Vindt afstemming plaats in de

vaktechnische iijn Zo ja
wanneer bij welke processtappenj
met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring

3 Vindt standaard afstemming plaats
met leidinggevenden Zo ja
wanneer bij welke processtappenj
met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring

Zoals hiervoorbesproken vindt er

afstemming plaats met teamlelders Als een

casus richting informatieplein RIEC gaat
wordt dit verplicht besproken met de

verantwoordelijke teamleider

Beheersmaatregelen
1 Zijn er procesbeschrijvingen m b t de

bovengenoemde processtappen en zo

ja welke

Werkwijze informatleloket FSV Is een

landelijke werkwijze procesbeschrijving
Werkwijze aanbrengen signalen naar

externe partners is een werkwijze RIEC

Werkwijze aanbrengen boekenonderzoeken

via format

2 Zijn in handboeken leidraden en

instructies aanwijzingen opgenomen
voor het oppakken en uitwerken van

fraudesiqnalen Welke

Is mij niet bekend

3 Is sprake van externe uitingen waarin

de aanpak staat omschreven denk aan

het Besluit Bestuurlijke Boeten

Belastingdienst het protocol AAFD

instelbesluiten etc

Met uitzondehng van het RIEC protocol is

mij niets bekend

4 Is er ruimte om van handboeken etc af Van het RIEC protocol kan nIet worden

afgewekente wijken en zo ja hoe

5 Is de uitwerking van de processtappen

onderhevig aan kwaliteitstoetsing
review FIX ADR of anderszins

Nee slechts interne kwallteltstoets binnen

Fraude EOS

6 Op weike wijze wordt de eventueie

kwaliteitstoetsing vastgelegd denk

aan KMO

N v t

7 Wordt er periodiek gerapporteerd over

de uitwerking van fraudesignalen en zo

ja op welke wijze en aan wie

lx per jaar voor het jaarverslag Fraude EOS

rijker verantwoorden

Lees dus ook hler jaarverslag Hoofddorp

8 Is er anderszins aanieiding om de

beheersing van fraudesignalen tegen
hetlichtte houden klachten

ombudsman rechtszaken etc

Er zijn geen klachten ingedlend
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9 Welke waarborgen zijn er dat de

vastleggingen van behandeling van]
mogelijke fraudesignalen verantwfoord

worden gebruikt bij andere middelen

en processen en op andere latere]
tijdstippen

FSV signalen blijven open staan als ze nlet

door collega s opgepakt worden

Signalen doorgezet naar de RISC s blijven
zlchtbaar in RIEC IS

Signalen oppakt in controle IKB

Signalen doorgezet naar FIOD AAFD via

BFC er en CA in

Zle ook PIA GEB op FSV

Overig
1 Konnt het voor dat burgers of

ondernemers die zelf niet deelnemen

aan een mogelijke fraude maar wel op

enigerlei wijze zijn gelieerd aan een

mogelijke fraudeur] aan een

zvwaardere vorm van toezicht worden

onderworpen Zo ja hoe wordt een

zorgvuldige behandeling dan geborgd

Slechts in de gevallen dat er sprake is van

facillitators zou dat mogelijk zijn Hierbij
wordt altijd afgestemd met M2 BFC vaco

en waar nodig met de plv directeur

Nuance zie opmerkingen rondom Team 88 indicatie

entiteitniveau waarbij sommige BSN s finrs

worden meegetrokken

Nee we hebben volledig de regie op fraudesignalen2 Zijn er onderwerpen of processtappen
waar verbeterinq moqeliik nodiq is

3 Zijn er buiten de bovengestelde vragen

nog onderwerpen die in de uitwerking
aan de orde moeten komen

Nee

4 Zo ja is daar ook documentatie over

beschikbaar

n v t

5 Wie kan dit onderwerp inhoudelijk
toelichten

M2 Hoofddorp 10 2 6

Projectteam

10 2 e

Bijiage 1 Leden klankbordgroep

FIOD

MKB

Douane

FIOD

MKB

CD Vaktechniek

GO

P

l S

10 2 6 CAP

CD Vaktechniek

DF A

FJZ

MKB

UHB

CD Vaktechniek

CD Vaktechniek

Toeslagen

P
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Naschrift LC fraude EOS MKB

Opmerkingen
Input van de betreffende kantoren teams medewerker is in stand gelaten In rood heeft de

landelijke coordinatie fraude EOS MKB soms wat opmerkingen geplaatst Na beoordeling
van CD VT kunnen alsnog nadere vragen worden gesteld aan de indieners Pit araag via

10 2 0 laten lopen

Op een volgend fraudesignalen overleg kunnen we e e a nog toelichten

Biilaaen vanuit MKB

Stukken m b t

10j2 6

TeamSS memo s]
FSV handleiding
FSV PIA GEB niet vender verspreiden]
PIA GEB Informatielokettenfraude EOS MKB niet vender verspreiden]

bulten verzoek

10 2 g

en de eerder ingediende plaat mbt organisatie van MKB
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Vragenlijst behandeling fraudesignalen

Inleiding

Het Directieteam van de Belastingdienst heeft in december de opdracht gegeven om bij de

verschillende dienstonderdelen te ondereoeken hoe zorg wordt gedragen voor een evenwichtige
behandeling van fraudesignalen Fraudesignalen worden in deze opdracht gedefinieerd als

aanwijzingen die opkomen in het fiscale toezicht met betrekking tot mogelijk verwijtbaar gedrag
grove schuld of opzet van een of meerdere subjecten met als doel om minder belasting aan te

geven en af te dragen dan wettelijk vereist often onrechte belastinggeld te claimen en te

ontvangen Let wel bij fraudesignalen staat het nog geenszins vast dat daadwerkelijk sprake is

van fraude

De aanleiding voor deze opdracht is gelegen in de zogenoemde CAF Toeslagen zaken De blik zal

met name gericht zijn op de wijze waarop binnen de verschillende onderdelen zorg wordt gedragen
voor een zorgvuldige behandeling van signalen zonder vooringenomenheid waarbij voldoende

rekening wordt gehouden met de menselijke maat

Als eenmaal geconstateerd is dat sprake is van een redelijk vermoeden van frauduleus handelen

dan vindt de feitelijke afhandeling daarvan plaats via het strafrechtof het boeterecht De wijze

waarop de verdere strafreehtelijke behandeling van een fraudecasus door de FIOD wordt

aangepakt valt buiten de scope van dit onderzoek Het komt voor dat een casus na aanvankelijke
behandeling bij de FIOD terugkomt voor administratiefrechtelijke afdoening De verdere

behandeling van deze casus valt wel binnen de scope van dit onderzoek

Deze vragenlijst is de eerste stap in de verkenning van de wijze waarop fraudesignalen binnen de

organisatie worden opgepakt Deze vragenlijst zal daarom zeker niet compleet zijn De bedoeling is

om daar waar nodig de informatie uit de vragenronde aan te vullen met interviews Uiteraard

staat het je vrij om extra informatie op te nemen of bij onduidelijkheid contact op te nemen

met het projeetteam Voor een goede uitvoering van de opdracht is een gedegen beantwoording
een vereiste Beschrijf daarbij ook expliciet hoe het in de praktijk er aan toe gaat De directeuren

van de uitvoeringsdirecties hebben in het directieoverleg van december hun volledige medewerking
toegezegd

De uitkomsten van deze vragenlijsten en de interviews zullen worden verwerkt in een rapportage
aan de directie vergezeld van mogelijke verbetervoorstellen Het streven is om in juli 2020 het

rapport op te leveren De vragenlijsten zullen worden uitgezet bij vertegenwoordigers van de

middelen en processen Vpb IH OB LH FR Controle ^
en bij vertegenwoordigers van die

dienstonderdelen die specifiek belast zijn met het behandelen van mogelijke aanwijzingen van

fraude Het is dan ook de bedoeling dat de vragenlijst wordt beantwoord vanuit het perspectief van

deze middelen processen c q dienstonderdelen Ter ondersteuning van dit onderzoek is een

klankbordgroep in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van alle directies zijn

opgenomen Zij zullen ook de vragenlijsten uitzetten en innemen In bijiage 1 tref je een overzicht

van de samenstelling van de klankbordgroep

Vragen

Met behulp van de onderstaande vragen proberen we een beeld te krijgen van de wijze waarop de

behandeling van signalen van mogelijke fraude binnen jouw dienstonderdeel plaatsvindt De

vragen zijn bedoeld als hulpmiddel Als je beschikt over beschrijvingen evaluaties etc stellen we

het op prijs wanneer je daar in de beantwoording naar verwijst en of ze meestuurt Een toelichting
zeker bij vragen die ontkennend worden beantwoord wordt op prijs gesteld

^
Met DFEiA en Invordering zullen afzonderlijke gesprekken worden gevoerd
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Vragenlijstingevuld door 10 2 e

Directie afdeling functie Lsndelijk Vastgoed Controls Team

Datum 12 februari 2020

Processtappen In dit onderdeel zijn vragen opgenomen met

betrekking tot de opeenvolgende stappen die bij de

behandeiing van aanwijzingen warden genomen

LVCT Algemeen Met Landelijk Vastgoed Controle Team LVCT richt

zich op de complexere politiek meer gevoelige en of

bestuurlijk verband dan wel kantoor overstijgende

onderzoeken waarbij het veelal gaat om fiscaal

risicovolle vastgoedtransacties en personen met

grote financieie^ maatschappelijke en of politieke

beIangen

Het LVCT voert in nauw overleg en veelal samen met

regionale medewerkers genoemde onderzoeken uit

en is in hoofdlijnen op een breed Vastgoed Bouw

gerelateerd gebied werkzaam gericht op

onderzoeken van fiscaalrechtelijke en doorgaans van

zeer vertrouwelijke aard waarbij een eventuele

overgang naar het strafrecht goed wordt bewaakt

Hiertoe wordt samengewerkt met interne fraude en

constructiebestrijders waarbij de overgang naar het

strafrecht goed wordt bewaakt

1 Op welke manier komen aanwijzingen
met betrekking tot mogelijke fraude

Aanwijzingen met betrekking tot mogelijke fraude

komen op via interne en externe signalen en vanuit

het door het LVCT uitgevoerde toezicht iees

boekenonderzoeken

op

2 Op welke wijze en door wie worden

deze aanwijzingen in eerste instantie

beoordeeld

In eerste instantie worden aanwijzingen met

betrekking tot mogelijke fraude beoordeeld door de

college s die werkzaam zijn binnen het LVCT

Het LVCT betreft een informeel samenwerkings

verband hetgeen onder meer tot gevolg heefi dat de

behandeiing van posten aansluit bij het reguliere

proces van klantbehandeling van het betreffende

kantoor

Binnen het LVCT twee FIOD collega s actiefom als

linking pin richting FIOD inhoudelijke ondersteuning

te bieden aan het beoordelen en wegen van feiten en

omstandigheden

3 Welke criteria worden daarbij
gehanteerd

Het nader beoordelen van de feiten en

omstandigheden waarbij als criteria worden

gehanteerd

opzet of grove schuld

mogelijk belastingnadeel

positie belastingplichtige in maatschappij

aard van mogelijk delict

impact en emst van mogelijk delict

betrokkenheid notarissen vastgoedadviseurs en

andere facilitators
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eventuele recidive

4 Op welke wijze en door wie worden

aanwijzingen na een eerste

beoordeling eventueel vender

opgew erkt

Zie onder 3 en veeiat at snel in het proces wordt

nader overtegd met de boetefraudecodrdinator en of

de specialist formeel recht zoals dat in de reguliere

klantbehandeling binnen het betreffende kantoor

gebruikelijk is

5 Wat zijn de mogelijke gevolgen die

voortvioeien uit een opgewerktsignaal
en wie zijn daar vanuit de

Belastingdienstbij betrokken

Een signaal aanwijzing voor mogelijke fraude kan na

boordeiing leiden tot afhandeling In administratieve

sfeer of tot aanmelding voor mogelijke afhandeling

in strafrechtelijke sfeer

Naast de LVCT coHega s zijn hierbij de

boetefraudecodrdinator en of de specialist formeel

recht zoals dat in de reguliere klantbehandeling

binnen het betreffende kantoor gebruikelijk isj en

indien sprake is van een CO post de

ktantcodrdinator en eventueel andere leden van het

behandetteam

6 Is sprake van speciale afdeiingen of

teams die signaien oppakken of

uitwerken

Wee zie ook onder 2

Vastleggingen
1 Weike applicaties worden gebruikt voor

de bovenvermelde processtappen En

wat is de status van deze applicaties

Voor Vastgoed Bouw gerelateerde onderzoeken is

naast de reguliere systemen en applicaties de

applicatie Vastgoed Fundament in gebruik

Dit betreft in principe een voortgangs en

verantwoordingsapplicatie om de voortgang te

kunnen volgen en bewaken uitkomsten van de

behandeling te kunnen meten en te leren van de

behaalde resultaten

Deze applicatie is niet specifiekgericht op de

bovenvermelde processtappen

2 Is het gebruik van deze applicaties
verpiicht

Het hanteren van de applicatie Vastgoed

Fundament is verpiicht

3 Ondersteunen deze applicaties de

beslissingen die doorde gebruikers
moeten worden genomen en zo ja
hoe

In beperkte mate De applicatie geeft de

mogelijkheid de voortgang inzichtelijk te maken

evenals de behaalde tussen c q eindresultaten Dit

overzicht inzichtkan het nemen van beslissingen

ondersteunen

4 Worden deze applicaties gebruikt ten

behoeve van verantwoordings
rapportages en zo ja hoe

Ja De bevindingen bestaande uit omschrijving van

geconstateerde fouten en fenomenen en

aangebrachte correcties worden meegenomen in de

rapportages betreffende binnen Vastgoed Bouw

uitgevoerde onderzoeken

Spelers in het proces

1 Weike collega s worden betrokken in

het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen en wat is hun roi

LVCT collega s uitoefenen toezichtin brede zin en

uitvoeren boekenonderzoeken
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FIOD collega s binnen LVCT sparren en inhoudelijk
meedenken over signalen
Boetefraudecodrdinatoren ofde specialist formeel

recht sparren en inhoudelijk meedenken over

signalen
KC en leden behandelteam sparren en inhoudelijk

meedenken over signalen betreffende een GO post

2 Vindt afstemming plaats in de

vaktechnische lijn Zo ja
wanneer bij welke processtappen]
met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring

Ja

Overleg met de boete fraudecoordinator en of de

specialist formeel recht zoals dat in de reguliere

klantbehandeling binnen het betreffende kantoor

gebruikelijk is

Veelal verplichte consultering

3 Vindt standaard afstemming plaats
met leidinggevenden Zo ja
wanneer bij welke processtappenj
met wie

betreft het verplicht advies of

goedkeuring

Bij politiek gevoelige zaken vindt afstemming

plaats met leidinggevenden Dit gebeurt veelal al in

het begin van een onderzoek

Beheersmaatregelen
1 Zijn er procesbeschrijvingen m b t de

bovengenoemde processtappen en zo

ja welke

De procesbeschrijvingen zoals die in de reguliere

klantbehandeling binnen het betreffende kantoor

gelden

Vanuit het LVCTzijn er geen specifieke

procesbeschrijvingen aan de orde

2 Zijn in handboeken leidraden en

instructies aanwijzingen opgenomen
voor het oppakken en uitwerken van

fraudesignalen Welke

Zie onder 1

3 Is sprake van externe uitingen waarin

de aanpak staat omschreven denk aan

het Besluit Bestuurlijke Boeten

Belastingdienst het protocol AAFD

instelbesluiten etc

n v t

4 Is er ruimte om van handboeken etc af

te wijken en zo ja hoe

n v t

5 Is de uitwerking van de processtappen

onderhevig aan kwaliteitstoetsing
review FIX ADR of anderszins

Review vindt plaats binnen het LVCT en review en fix

binnen de reguliere klantbehandeling in het kantoor

waaronder de onderzochte post ressorteert

6 Op welke wijze wordt de eventuele

kwaliteitstoetsing vastgelegd denk

aan KMO

7 Wordt er periodiek gerapporteerd over

de uitwerking van fraudesignalen en zo

ja op welke wijze en aan wie

De resultaten van de onderzoeken wordt vastgelegd

in de applicatie Fundament en gerapporteerd aan de

stuurgroep vastgoed en bouw

8 Is er anderszins aanleiding om de

beheersing van fraudesignalen tegen
het licht te houden klachten

ombudsman rechtszaken etc

n v t

9 Welke waarborgen zijn er dat de

vastleggingen van behandeling van

mogelijke fraudesignalen verantwoord

worden gebruikt bij andere middelen

en processen en op andere latere

tijdstippen

De medewerkers van het LVCT werken voor atte

middelen
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Overig
1 Komt het voor dat burgers of

ondernetners die zelf niet deelnemen

aan een mogelijke fraude maar wel op

enigerlei wijze zijn gelieerd aan een

mogelijke fraudeur aan een

zwaardere vorm van toezicht worden

onderworpen Zo ja hoe wordt een

zorgvuldige behandeling dan geborgd

Burger ondernemers die gelieerd zijn aan een

mogeiijke fraudeur kunnen vanuit het LVCT in het

toezichtsproces worden betrokken concreet in het

onderzoek worden meegenomen

Aan een dergelijk onderzoek zijn de ook voor de

andere onderzoeken geldende

zorgvuldigheidsbepaiingen van toepassing

2 Zijn er onderwerpen of processtappen
waar verbetering mogelijk nodig is

Mogetijkin alle gevallen van een redelijk vermoeden

van een strafbaar feit verplicht consulteren van

deskundige specialisten

3 Zijn er buiten de bovengestelde vragen

nog onderwerpen die in de uitwerking
aan de orde moeten komen

n v t

4 Zo ja is daar ook documentatie over

beschikbaar

n v t

5 Wie kan dit onderwerp inhoudelijk
toelichten

n v t

Projectteam

10 2 S

Bijiage 1 Leden klankbordgroep

FIOD

MKB

Douane

FIOD

MKB

CD Vaktechniek

GO

P

l S

10 2 e
CAP

CD Vaktechniek

DF A

FJZ

MKB

UHB

CD Vaktechniek

CD Vaktechniek

Toeslagen
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Vragenlijstbehandelingfraudesignalen

Inleiding

Hat Directieteam van de Belastingdienst heeft in decern bar de opdracht gegeven om bij da verschillende

dienstonderdelente onderzoeken hoe zorg wordtgedragen voor een evenwichtige behandeling van

fraudesignalen Fraudesignalen worden in daze opdracht gedefinieerd als aanwijzingen die opkomen in hat

fiscale toezicht met betrekking tot mogelijkverwijtbaar gedrag grove schuld of opzet van een of meerdere

subjecten met als doel om minder belastingaan te geven en af te dragen dan wettelijkvereist often onrechte

belastinggeld te claimen en te ontvangen Let wekbij fraudesignalen staat het nog geenszins vast dat

daadwerkelijksprake is van fraude

De aanleidingvoor deze opdracht is gelegen in de zogenoemde CAFToeslagen zaken De blik zal met name

gericht zijn op de wijze waarop binnen de verschillende onderdelen zorg wordtgedragen voor een zorgvuldige

behandelingvan signalen zondervooringenomenheid waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de

menselijke maat

Als eenmaal geconstateerd is dat sprake is van een redelijk vermoeden van frauduleus handelen dan vindt de

feitelijke afhandeling daarvan plaats via het strafrecht of het boeterecht De wijze waarop de verdere

strafrechtelijke behandelingvan een fraudecasus doorde FIOD wordt aangepaktvalt buiten de scope van dit

onderzoek Het komt voor dat een casus na aanvankelijke behandeing bij de FIOD terugkomt voor

administratiefrechtelijke afdoening De verdere behandelingvan deze casus valt wel binnen de scope van dit

onderzoek

Deze vragenlijst is de eerste stap in de verkenningvan de wijze waarop fraudesignalen binnen de organisatie

worden opgepakt Deze vragenlijst zal daarom zeker niet compleet zijn De bedoeling is om daar waar nodig
de informatie uit de vragenronde aan te vullen met interviews Uiteraard staat het je vrij om extra informatie

op te nemen of bij onduidelijkheid contact op te nemen met het projectteam Voor een goede uitvoering

van de opdracht is een gedegen beantwoordingeen vereiste Beschrijf daarbij ook expliciet hoe het in de

praktijk er aan toe gaat Dedirecteuren van de uitvoeringsdirecties hebben in het directieoverleg van

december hun volledige medewerkingtoegezegd

De uitkomsten van deze vragenlijsten en de interviews zullen worden verwerkt in een rapportage aan de

directie vergezeld van mogelijke verbetervoorstellen Het streven is om in juli 2020 het rapport op te leveren

De vragenlijsten zullen worden uitgezet bij vertegenwoordigers van de middelen en processen Vpb IH^OB^ LH

FRj Controle ^
en bij vertegenwoordigers van die dienstonderdelen die specifiek belast zijn met het behandelen

van mogelijke aanwijzingen van fraude Hetis dan ook de bedoeling dat de vragenlijst wordt beantwoord

van uit het perspectief van deze middelen processen c q dienstonderdelen Ter ondersteuning van dit

onderzoek is een klankbordgroep in hetleven geroepen waarin vertegenwoordigers van alle directies zijn

opgenomen Zij zullen ook de vragenlijsten uitzetten en innemen In bijiage 1 tref je een overzicht van de

samenstellingvan de klankbordgroep

Vragen

Met behulp van de onderstaande vragen proberen we een beeld te krijgen van de wijze waarop de behandeling
van signalen van mogelijke fraude binnen jouw dienstonderdeel plaatsvindt De vragen zijn bedoeld als

hulpmiddel Als je beschikt over beschrijvingen evaluates etc stellen we het op prijs wanneerje daar in de

beantwoording naar verwijsten of ze meestuurt Een toelichting zeker bij vragen die ontkennend worden

beantwoord wordt op prijs gesteld

^
Met DFEiA en Invordering zullen afzonderlijke gesprekken worden gevoerd
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Vragenlijstingevuld door 10 2 e

Arnhem

10 2 e

IH

10 2 e

I 10 2 6 ~|df A

Directie afdeling functie Particulieren DF A

20 februari 2020Datum

In ditonderdeel zijn vragen opgenomen met betrekking totde opeenvolgende stappen

die bij de behandeiing van aanwijzingen warden genamen

Processtappen

1 Opwelke
manier

komen

aanwijzing

en met

betrekking

A

Via speciaal daartoe ontwikkelde query s die sinds 2007 aan De Poort van het IH

proces worden geanalyseerd binnen het DA en VT VA proces

Selectie aan de Poort vindt plaats aan de hand van query s die samen met de directie

CAP DF A zijn ontworpen De criteria voor deze query s worden ontleend aan reeds

bekende fraudesignaalpatronen aangevuld met nieuwe fenomenen die zich

voordoen in de maatschappij en die op diverse wijze worden aangedragen bij De

Poort

tot

mogelijke
fraude op

Deze selectie vindt direct na binnenkomst van de aanglfte VT plaats en richtzichop

het voorkomen van ten onrechte uitbetalen van voorlopige teruggaven en aangiften
met een verhoogd risico op onjuiste aangifte een onjuist verzoek

De analyse van de query s wordt ondersteund en gestroomlijnd via een handleiding
vooranallsten bij de Poort

B Signalen die het CAF team bereiken en gelieerd worden aan Particulieren

Binnen CAF vinden middels data dashboard omtrent IP adressen en Becon nummers

analyses plaats op aangiften IH Dit loopt via de regiocodrdinator zaaks begeleiders
van P

C Rechtstreekse signalen vanuit de medewerkers van de segmenten MKB^ GO FIOD

en reguliere teams Particulieren o a middels de Tips Kliks postbussen

Bij het antwoord op vraag 1 is een onderverdeling gemaakt tussen A B C Dit

antwoord heeftdezelfde indeling
A Deze door de Poort geanalyseerde signalen worden doorgestuurd naar de

administratie van P Daar worden ze opgenomen In ABS Klantbeeldinformatle

AKI Deze signalen worden opgepakten beoordeeld door de teams intensief

Toezicht P

B Deze signalen worden beoordeeld door de regiocodrdinator zaaks begeleider en

eventueel opgeleverd aan de teams intensief toezicht

2 Opwelke

wijze en

door wie

worden

deze

aanwijzi ng

en in

eerste

instantie

beoordeel
C Deze signalen komen binnen bij de teams intensief toezicht P en worden daar

middels kantoortoets beoordeeld
d

3 Welke

criteria

worden

daarbij

De criteria die bij het beoordelen van de signalen worden gehanteerd zijn gelijkaan
de beoordeling van aangiften Belastingpllchtigen worden beoordeeld conform de

wettelijke kaders De behandeiing en beoordelingvindt plaats conform de daarvoor

beschikbare handboeken

738284 00081



gehanteerd

4 Opwelke

wijze en

door wie

worden

aanwijzing

en na een

eerste

beoordelin

De aangiften verzoeken worden door de IntensiefToezichtteams van Pin

behandelinggenomen Het toezicht start nagenoegsteeds meteen vragenbrief

middels een centrale mailing aan de burger Zoals bij 3 is aangegeven bestaan er

handboeken voorde behandeling van aangiften deze worden ookvoorde

behandeling van de intensief toezicht aangiften en verzoeken gebruikt

De in de teams werkzame regio coordinatoren zaaks begeleiders worden

ingeschakeld wanneerer georganiseerdheid of nieuwe fenomenen in beeld lijken te

komen Indien deze medewerkertot de conclusie komt dat hier wellicht sprake van

is wordtdit tijdens de wekelijkse CAP bijeenkomsten besproken Vanuit het CAP voIgt
er dan advies hoe verder hier mee om te gaan Na onderling overleg in het landelijk

overleg Intensief Toezicht wordt besloten hoe verder actie te ondernemen

g

eventueel

verder

opgewerkt

Er was geen sprake van een verhoogd risico op onjuistheid De AKI wordt

gedeblokkeerd en er worden voorzieningen getroffen om te voorkomen dat deze

burger opnieuw in het intensief toezicht wordt betrokken

De aangifte het verzoek blijkt onjuist De Belastingdienstcorrigeert en als dat

nodig is worden er aanvullende maatregelen genomen navordering boete

strafrecht De AKI registratie blijft gehandhaafd tot het moment dat een

aangifte wordt ingediend waarin dit risico zich niet voordoet

Als er sprake lijkt te zijn van georganiseerde fraude of als er sprake lijkt te zijn

van frauduleuze dienstverleners dan wordt er contact opgenomen met CAP Dit

Combiteam Pacllltators begeleidt bet vervoigtraject

5 Wat zijn C

de

mogelijke

gevolgen C

die

voortvioei

en uit een

opgewerkt

signaal en

wie zijn

daar

vanuit de

Belastingdi
enst bij
betrokken

C

6 Is sprake

van

speciale

afdelingen
of teams

Ja binnen de directie Particulieren is per kantooreen team Intensief Toezicht

ingericht

die

signalen

oppakken
of

uitwerken

Vastleggi ngen

1 Welke

applicaties
worden

gebruikt

voorde

bovenver

melde

ABS aangiftebelastingsysteem
ABS Klantinformatie AKI

ELDOC

LWB C5BV voor bezwaarbehandeling

PSV fraudesignalering systeem voor tips kliks

Dit zijn landelijke applicaties

processtap

pen En

wat is de

status van

deze
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applicaties

2 Is het

gebririk

van deze

applicaties

verplicht

Ja

Ja dedoorDe Poortgedetecteerde aangiften verzoeken met een verhoogd risico

krijgen in AKI een code 1043 mee De weegmodule maakt voor deze posten een

speciale uitworpbewering UWB aan

De aangiften verzoeken worden op traditionele wijze integraal geregeld De overige

reguliere uitworpbeweringen van de weegmodule en de centraal aangemaakte

vragenbrieven ondersteunen de kantoortoetser

De code 1044 wordt a Is uitworpbewering gebruikt voor aangiften die door het CAP

gelinktzijn aan een op handen zijnde strafrechtelijke vervolging

3 Ondersteu

nen deze

applicaties
de

beslissinge
n die door

de

gebruikers

moeten

worden

genomen

en zo ja

hoe

4 Worden

deze

applicaties

gebruikt

De relevante applicaties vooraanslag en bezwaar behandeling worden gebruikt voor

de reguliere Bl van particulieren

ten

behoeve

van

verantwoo

rdings

rapportag

es en zo

Ja hoe

Spelers in het

proces

BehandelfunctionarissenCt m Ivan de teams Intensieftoezicht

behandelen aangiften vaststellen aangiften navorderen bezwaar behandeling

1 Welke

college s

worden

betrokken

in het

oppakken

Teamleiders teams Intensief Toezicht

aansturen teams Intensief Toezicht

mede bepalen landelijke keuzes

en

Landelijk coordinator systeemfraudezaken IH BD

Kernlid Combiteam aanpak facilitators CAP BPC

deelnemerStuuren Weeg Ploeg

Inhoudelijke begeleiding medewerkers Intensief Toezicht

mede bepalen landelijke keuzes

bewaakteenduidigheid uitvoeringvan de processen en degemaakte afspraken

uitwerken

van

fraudesign
alen en

wat is hun

rol

Coordinator in het kadervan risico management

selectie detectieregels
werkvoorraad

mailingen

uitvoeringsafspraken

Regio kantoor coordinatoren zaaks begeleiders

aanspreekpunt voorde vorige functionarissen
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deelnemers wekelijkse CAF overleggerij
voorbereiden casussen

voeren gesprekken met facilitators en of belastingplichtigen

behandelen in de voorbereiding van poster

10 2 eFlet afdelingshoofd
voor Fraude Flet BDO van Particulieren ondersteunt de directeuren hetgehele MT

van Particulieren bij het bepalen uitdragen en uitvoeren van de strategle

is binnen Particulieren de portefeuillehouder

2 Vindt

afstemmin

g plaats in

Er wordt bij alle processtappen aangesloten bIJ de reguliere vaktechnische lijn
senior VTA VACO en LAVACO

Elke medewerker kan de nodige fiscale informatie halen en op vaktechnisch gebied
heeft hij een sparringpartner Dit is de rol van vaktechnisch aanspreekpunt
Binnen de directie Particulieren zijn twee vaco s IFI twee vaco s formeel recht en een

vaco Schenk en erfbelasting werkzaam Deze vaco s ziJn als gezaghebbend specialist
een belangrijke schakel in de vaktechnische lijn Ze zijn de spil tussen de landelijk
vaktechnisch coordinator en de vaktechnisch adviseurs

de

vaktechnis

che lijn
Zo ja

wanneer

bij welke

processtap

pen

met wie

betreft

het

verplicht
advies of

goedkeurl

ng

3 Vindt

standaard

Er is een landelijk overleg circa 10 keer perjaar tussen afdelingshoofd teamleiders

landelijk coordinator systeemfraude en de regiocoordinatoren zaaks begeleiders

Bij dit overleg slulten alle spelersaan en worden nieuwe fenomenen casussen en

vaktechnische zaken besprokenafstemmin

g plaats
met

leidinggev
enden Zo

ja

wanneer

bij welke

processtap

pen

met wie

betreft

het

verplicht
advies of

goedkeurl

ng

Be heersmaaitregel
en

Ja zie onderstaande link1 Zijn er

procesbes

chrijvingen
m b t de

bovengen
oemde

processtap

10 2 g
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pen en zo

ja welke

Ja zie onderstaande link2 Zijn in

fiandboek

em

10 2 g
leidraden

en

De hiergeplaatstedocumenten zullen binnenkort worden beoordeeld op actualiteit

en indien nodig aangepast

instructles

aanwijzi ng

en

opgenome

n voor het

oppakken
en

uitwerken

van

fraudesign

aien

Welke

3 Issprake
Als directie Particulieren houden we ons aan het BBBB en het AAFD etc Onze aanpak

ook beschreven in hetjaarplan Belastingdienst

van

externe

Liitingen

waarin de

aanpak

staat

omschreve

n denk

aan het

Besluit

Bestujrlijk
e Boete n

Belastingdi

enst het

protocol
AAFD

instelbeslu

iten etc

De Handboeken en generieke werkinstructies beschrijven het proces van het

verwerken van de VA DA Voor de behandelingvan specifieke aandachtsgebieden

zijn er werkinstructies die de processtappen beschrijven en het aandachtsgebied

toelichten Een voorbeeld van een specifieke werkinstructie is te vinden op

4 Is er

ruimte om

van

handboek

en etc af

te wijken
en zo ja

hoe

10 2 g

Als van deze processtappen wordt afgeweken moet dat worden voorgelegd aan de

Teamleider

De fiscale beoordeling van de feiten en omstandigheden is en blijft maatwerkvan de

Inspecteur

5 Is de

uitwerking
van de

processtap

Ja de uitwerking van de processtappen is onderhevig aan kwaliteitstoetsing

pen

onderhevi

g aan

kwaliteitst
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oetsing

review^

FIX ADR

of

anderszins

6 Opwelke

wijze

wordt de

eventuele

kwaliteitst

oetsing

vastgelegd
denk aan

KMO

In de formulieren Persoonlijke review en KMO en FIX

7 Wordt er

periodiek

ge rapport

eerd over

Erisgeen periodieke specifieke rapportage over de uitwerking In heteerder

genoemde landelijkoverleg wordt stilgestaan bij de actuele stand van zaken

productie wat doen we wel niet en hoeveel

de

jitwerking

van

fraudesign

alen en zo

jaop

we Ike

wijze en

aan wie

Er is geen aanleiding om de beheersing van fraudesignalen tegen het lichtte houden

omdattot nu toegebleken is dat ergeen klachten van de ombudsman en rechtszaken

zijn ontstaan

8 Iser

anderszins

aanleiding
om de

beheersin

g van

fraudesign
alen tegen

het lichtte

houden

klachten

ombudsm

am

rechtszake

n etc

9 Welke

waarborge
n zijn er

dat de

vastleggin

ge n va n

behandeii

ng va n

mogelijke

fraudesign
alen

verantwoo

rd worden

gebruikt

De resultaten van de kantoortoets zijn en blljven zichtbaar in ABS De verslaglegging
van de kantoortoets verstuurde brieven ontvangen reacties en nota svan ARzijn
zichtbaar in Eldoc
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bij andere

middelen

erii

processen

en op

andere

latere

tijdstippen

Overig

1 Komt het

voordat

burgers of

ondernem

ers die zelf

niet

deelneme

Bij de beoorde ling van de elementen van de aangifte of bezwaren geldt uiteraard

hetzelfdejuridische kaderals vooriederandere belastingplichtige de aftrekposten

moeten aannemelijk worden gemaakt
De borging van zorgvuldige behandeling vindt plaats doordatde teams intensief

toezichtzijn aangesloten op de reguliere vaktechnische lijn
n aan een

mogelijke
fraude

maar wel

op

enige riei

wijze zijn

gelieerd
aa n een

mogelijke
fraudeur

aan een

zwaardere

vorm van

toezicht

worden

onderwor

pen Zo

Ja hoe

wordt een

zorgvuldig
e

behandeli

ng dan

ge borgd

Als eraangiften zijn met een verhoogd risico wordt er altijd een vragenbrief verstuurd

zie processtappen^ onderdeel 4

De doorlooptijd van de behandeling van reacties op vragenbrieven is een punt dat op

dit moment extra aandacht krijgt Er wordt onderzocht hoelang de doorlooptijd is^ of

deze verbetering behoeft en hoe dan bereikt kan worden dat de burger sneller

zekerheid heeft

2 Zijn er

onderwer

pen of

processta

ppen waar

verbeterin

e

mogelijk n

odig is

Voorde verkrijgingvan hetjuiste beeld is ons inziens een mondelingetoelichtingen

input door het CAP noodzakelijk

3 Zijn er

buiten de

bovengest

elde

vragen
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nog

onderwer

pen die in

de

uitwerking
aan de

orde

moeten

komen

4 Zo ja_ is

daar ook

document

atie over

beschikba

NVT

10f2 e
ar

5 Wie kan Vragen kunnen gericht worden aan de oostbusvan BDO P

dit 10 2 g

onderwer

P

inhoudelij
k

toelichten

Projectteam

10 2 6

Bijiage 1 Leden klankbordgroep

FIOD

MKB

Douane

FIOD

MKB

CD Vaktechniek

GO

P10 2 e

l S

CAP

CD Vaktechniek

DF A

FJZ

MKB

UHB
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CD Vaktechniek

CD Vaktechniek

Toes la gen

10 2 e

P
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Behandeling als fraudeur door Toeslaaen

Factsheet

Inleiding

• Burgers hebben aangegeven zich als fraudeur behandeld te

voelen door Toeslagen

• Alleen in de Belastingdienstbrede FSV kan daadwerkelijk

een vinkje bij Fraude en bij Dader worden gezet

• In andere systemen van Toeslagen kunnen burgers op

andere manieren als mogelijke fraudeur worden

gekenmerkt

Door plaatsing op een toezichtslijst of uitsluitlijst

Door het plaatsen van notifies

• Ook kunnen burgers door andere handelswijzen van

Toeslagen het gevoel krijgen als fraudeur te worden

behandeld

Door vooringenomen strenge behandeling bij CAF en

fraudeonderzoeken

Door handmatige behandeling i v m een andere

toezichtsactie zoals bijvoorbeeld bij hoge aanvragen of bij

vervolgaanvragen bij eerdere geconstateerde fouten

Door de kwalificatie Opzet Grove Schuld in het

invorderingsproces

Het niet meewerken aan schuldhulpverlening door de

kwalificatie verwijtbaar of niet te goeder trouw
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Toelichting

FSV

• De FSV kent de velden Fraude en Dader die door de

behandelaar van het fraudeteam en een aantal overige

medewerkers 30 medewerkers aangevinkt kunnen worden

bij vermoedens en bewijzen van fraude op basis van bijv

signalen en eigen onderzoek In FSV kunnen ook notifies

worden gemaakt bijv een behandelverslag van

ondernomen acties of in het geval een burger slachtoffer is

van digiD fraude

• Burgers weten niet dat ze in dit systeem geregistreerd

staan

• Bij bewezen fraude kan een bestuurlijke boete opgelegd

worden waar rechtsmiddelen tegen open staan of een

strafrechtelijk onderzoek worden gestart

Toezichts en uitsluitUjsten in TVS

• Door een behandelaar van het fraudeteam wordt een

voorstel gedaan om een burger op de ToezichtsWist te

plaatsen wanneer er sprake is van het vermoeden van

mogelijk misbruik o b v signalen of eigen onderzoek van

het fraudeteam Dit wordt vervolgens elders verwerkt

• De FSV heeft geen directe link met het Toeslagen

Verstrekkingen Systeem Als een burger in FSV staat moet

een burger daarna handmatig op bijvoorbeeld de

toezichtlijst geplaatst worden
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• Behandelaars zien in het klantscherm de vermelding burger

staat op de toezichtslijst

• Plaatsing op de toezichtslijst heeft tot gevolg dat aanvragen

en wijzigingen van de burger niet automatisch worden

verwerkt maar handmatig worden behandeld door het

Fraudeteam Handmatige behandeling gebeurt in elk geval

bij voorkomen op toezichtslijst eventueel in combinatie met

vinkje FSV maar dus niet alleen bij vinkje FSV

• Bij handmatige behandeling worden veelal vooraf

bewijsstukken uitgevraagd

• Plaatsing op een u fs u flijst kan verschillende oorzaken

hebben waaronder vermoedens van fraude Maar ook

indien de burger een termijn heeft gekregen om

bewijsstukken aan te leveren om te voorkomen dat tijdens

de klantbehandeling een beschikking wordt afgegeven

waarvan nog niet vast staat dat die juist is Dus ook vanuit

dienstverlenend oogpunt

• Plaatsing op een uitsluitlijst zorgt ervoor dat er geen

automatische beschikkingen zowel voorschot als definitief

worden afgegeven zonder handmatige controle

Notities

• In verschillende systemen waaronder FSV kan een

behandelaar notities maken zowel bij Toeslagen als in de

invordering

738860 00082



• Hierin staat bijvoorbeeld dat de behandeling van het dossier

plaatsvindt bij het fraudeteam dat een toeslag door het

fraudeteam is stopgezet

• Ook bij CAF zaken stond veelal in de notities dat de burger

betrokken was bij een CAF zaak en dat de behandeling van

een zaak alleen door CAF mocht plaatsvinden

Strengere behandeling

• In CAF en fraudezaken was de communicatie en

dienstverlening richting de betrokken burgers minimaal

• In CAF en fraudezaken werden vaak meer bewijsstukken

opgevraagd dan regulieren deze werden minutieus

beoordeeld

• Bij hoog risico aanvragen bijvoorbeeld als het om hoge

jaarbedragen gaat worden vooraf bewijsstukken

opgevraagd dit voorkomt voor de burger overigens ook

hoge terugvorderingen bij fouten

• Indien bij handmatige behandeling op basis van eigen

verzoek regulier toezicht de risicoselectie of plaatsing op

de toezichtslijst fouten worden ontdekt kan een

behandelaar de indicatie afwijkend behandelen meegeven

zodat de burger een volgende keer ook handmatig wordt

gecontroleerd Ook dit heeft naast het toezichtsperspectief

tevens een dienstverlenende insteek burger helpen het

goed te doen

Invordering
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• Een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling kan

worden afgewezen om reden van opzet of grove schuld

Dit is bij minder zelfredzame burgers al snel het geval bij

hoge terugvorderingen

• Hetzelfde geldt voor de beoordeling van een verzoek tot

meewerken aan schuldhulpverlening in het geval werd

geoordeeld dat de burger verwijtbaar of niet te goeder

trouw heeft gehandeld

• Bij ieder verzoek om schuldhulpverlening vindt een

beoordeling plaats En bij een persoonlijke betalingsregeling

vindt een beoordeling in beginsel plaats wanneer een

toeslagschuld hoger is dan € 10 000 Hier kan van worden

afgeweken wanneer een burger bijvoorbeeld gesignaleerd is

als mogelijke fraudeur De beoordeling hiervan wordt

uitgevoerd door het fraudeteam ook al is er verder geen

enkele aanwijzing van mogelijk misbruik

Gevolgen voor burgers

• Op het moment dat een burger wordt aangevinkt in FSV

wordt geplaatst op een toezichts of uitsluitingslijst een

notitie krijgt zijn wijziging aanvraag wijziging aanvraag

door het risicoselectiemodel aangeboden wordt voor

handmatige behandeling of bij de invordering met een hoge

schuld een verzoek doet om een persoonlijke

betalingsregeling of schuldhulpverlening kan dit

verschillende gevolgen voor de burger hebben
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• Het recht op een toeslag wordt handmatig beoordeeld Dit

kan meerdere malen per jaar gebeuren

• Toeslagen kan derden om informatie verzoeken vanuit

zowel dienstverlenend oogpunt of vanuit

toezichtsperspectief bijvoorbeeld een verhuurder of een

kinderopvangorganisatie

• Toeslagen zal minder snel een betalingsregeling naar

draagkracht toekennen

• Toeslagen zal minder snel vrijwillig meewerken aan

schuldhulpverlening

• De communicatie met Toeslagen kan lastiger zijn Wanneer

er notities zijn dat de burger op de toezichtlijst staat of

onderdeel is van een fraude rechtmatigheidsonderzoek zal

de Belastingtelefoon minder snel informatie durven

verstrekken
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Belastingdienst

Naam dienstonderdeet

Datafundamenten Analytics
Aan

Productmanager Datafundament Fraude Risico Indicatoren

10 2 e

Datum

14 4 2020

memo
Versienummer

1 3Betreft Privacy Risico Assessment PRA voor

het datafundament Fraude Risico Indicatoren FRI Datum vaststelling
23 4 2020

Vastgesteld door

DQR Board

Auteur

|10 2e ]Documenthistorie

Datum Bijiagen
GeenBeschrijvin^

PIA DF FRI 1 0

Aanpassing voor DF versie 1 3

Review aanpassingen

Vastgesteid

Versie Wie

10 2e
10 9 2018

16 3 2020

14 4 2020

23 4 2020

1 0

1 1

1 2

1 3 DQR Board

Inieiding

Dit Privacy Risico Assessment PRA is gebaseerd op het Model

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst PIA of GEB De PRA is in

opzet hetzelfde als een PIA maar gaat na vaststelling niet de goedkeuringslijn van

De Belastingdienst in en voIgt dus hetformele PIA afstemmings en

goedkeuringsproces niet

Een Privacy Risico Assessment is een instrument om van voorgenomen

datafundament waarbij persoonsgegevens worden verwerkt de effecten voor

betrokkenen op een gestructureerde wijze in kaart te brengen en te beoordelen

In deze PRA wordt het datafundament Fraude Risico Indicatoren FRI beoordeeld

De PRA is uitaevoerd in de vorm van diverse gesprekken tussen de medewerkers

die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het10 2e

□ aiarunoamenc en oe privacy runctionaris van DF A 10 2e

Vraao 1 Het voorstel

Waarz et het voorstel op en binnen welke context vindt het voorstel plaats

Datafundamenten worden binnen DF A gebruikt om te voorzien in de

databehoefte van DF A Gegevens uit transactie of productiesystemen hebben

namelijk nooit de vorm en inhoud die benodigd is om storing en

verantwoordingsvragen te beantwoorden Ook zijn ze vrijwel nooit zonder

bewerking geschikt voor analytics vraagstukken Om deze reden is er door DF A

een uniforme gegevensarchitectuur ontwikkeld waarmee gegevens uit

productiesystemen in verschillende stappen worden bewerkt zodat ze bruikbaar

zijn om gebruikt te worden in de producten van DF A Een gegevensset die

bewerkt is volgens de uniforme gegevensarchitectuur van DF A wordt een

datafundament genoemd Een datafundament betreft een afgebakend onderwerp

bijv OB IH bezwaar en wordt voor meerdere DF A producten ingezet
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Het datafundament Fraude Risico Indicatoren FRI is specifiek gericht op het

bundelen van fraudelijsten en signaleringen uit diverse bronnen en in een

overzicht te presenteren aan de afnemers en gebruikers

Vraag 2 Weike persoonsaeaevens warden gebruikt

Som alle categorieen persoonsgegevens op die warden gewerkt

De volgende categorieen van persoonsgegevens worden verzameld en opgewerkt
in het datafundament FRI

Belastingplichtigen NP en NNP met een risico indicatie fraude

De volgende gegevens van de betrokkene worden verwerkt

• Identificerende gegevens te weten het BSN Fi nummer Naam en

BTW VAT Identificatienummer

10 2dg

10c2 i
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10 2dg

Vraaa 3 Geaevensverwerkinaen

Welke gegevensverwerkingen warden uitgevoerd

Voor de ontwikkeling van de datafundamenten hanteert DF8iA een eenduidige
data architectuur namelijk het lagenmodel Het lagenmodel is een werkwijze om
het opwerken van data richting een productgerichte toepassing in stappen op te

delen Het iagenmodei onderkent verschiiiende stadia waarbinnen de

data informatie zich kan bevinden ieder vernoemd naar een kieur

Het datafundament begint met de ru\¥e brondata bruine laag In de bruine iaag
wordt de data uit de bronsystemen ontsioten en 1 1 beschikbaar gesteid In de

gegevenslaag biauwe laag wordt de data technisch geuniformeerd In de

informatielaag paarse laag wordt de data opgewerkt naar eenduidige
betekenisvoiie en toepasbare informatie De informatie wordt opgesiagen in een

logisch gegevensmodei en met behuip van business iogica wordt er meer

betekenis aan de data gegeven

In het datafundament FRI wordt een gedeelte van de brondata opgewerkt tot

paars Dit zijn de gegevens die op dit moment door producten gebruikt gaan

worden Het uiteindeiijke resultaafbovenkant paars bestaat uit de twee voigende
tabelien

Naam in deze tabei staat de koppeiing tussen vatnummer of finr en de

naam Echter uitsiuitend voor niet datafundament bronnen De tabei is

een opzoektabei om toch een naam te kunnen tonen ook als het finr of

vatnummer niet bekend is in een datafundament

Risicopersoon in deze tabei staan aiie burgers en bedrijven met een van

de voigende signaieringen
10 2dg
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In datafundament FRI wordt een aantal externe bronnen ontsloten met

onregelmatige levering In tegenstelling tot andere datafundamenten is het

daarom niet verplicht dat alle bronnen ververst zijn voordat het datafundament

succesvol kan worden bijgewerkt de bronnen die wel zijn ververst worden

geladen en voor de bronnen die niet zijn ververst of waarvan de bronlevering in

foutsituatie staat wordt de biauwe laag overgesiagen Wei wordt voor elke bron

een statusmail verzonden zodat verversing en bronstatus toch gemonitord
kunnen worden

De bronleveringen bestaan uitsluitend uit de nieuwe signaien Het datafundament

bouwt daarom historie op van de verwerkte gegevens Als gegevens wijzigen
worden deze niet overschreven maar wordt het oude data item voorzien van een

einddatum en een nieuw data item wordt aangemaakt

Vraag 4 Verwerkinasdoeieinden

Beschrijf de doeleinden van de gegevensverwerkingen

Het verwerkingsdoei van het datafundament is om de gegevens over fraude

indicatoren eenduidig en op een centraie piaats beschikbaar steiien voor de

anaiytics producten van DF A in het bijzonder de producten BTW Carrouselfraude

en Aanvraag BTW Identificatienummer

Vraag 5 Betrokken partiien

Welke organisatles zijn betrokken bij welke gegevensverwerkingen

Een datafundament is een interne verwerking van DF A De brondata wordt door

het team DF A Data kiaargezet voor het datafundament Het team DF A Infra

draait de processen om de brondata op te werken tot het datafundament FRI

De Beiastingdienst ontvangt van de gegevens van andere EU Beiastingdiensten en

zijn intern geproduceerd Op grond van verschillende wetten waaronder de AWR

Invorderingswet Omzetbeiastingwet en Verordening EU nr 904 2010 is de

Beiastingdienst hiertoe gemachtigd Intern mogen de gegevens door de

Beiastingdienst in dit gevai de gegevensverwerker worden gebruikt voor de

uitvoering van de publieke taak

Het staat de Beiastingdienst vrij om gebruik te maken van gegevens voor de

uitvoering van de aan haar opgelegde taak Binnen de Beiastingdienst zijn de

kaders voor autorisatie gewaarborgd Hierdoor kunnen enkel medewerkers met de

vereiste bevoegdheden de gegevens daadwerkelijk bereiken en gebruiken

Vraag 6 Belanoen bii de aeaevensverwerkina

Welke belangen hebben de verwerkingsverantwoordelljke en anderen bIJ de

voorgenomen gegevensverwerkingen

Het belang van DF A verwerkingsverantwoordelljke is dat de data scientists en

ontwikkelaars van innovaties sneller en effectiever het ontwikkelproces kunnen

dooriopen gebruikmakend van goede kwaliteit en consistente gegevens

Vraag 7 Verwerkinaslocaties

In welke landen vinden de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatst

De voorgenomen gegevensverwerking vindt alleen in Nederland piaats Daarom

zijn er geen aanvullende privacy risico s zoals deze wel gelden wanneer gegevens

buiten de Europese Unie worden verwerkt

Vraag 8 Technieken en methoden van de geaevensverwerkinoen

Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke technische middelen

en methoden de persoonsgegevens worden verwerkt Benoem of sprake is van
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semi geautomatiseerde besiuitvorming profilering of big dataverwerkingen en

zo Ja beschrijf waaruit een en ander bestaat

In een datafundament worden de brongegevens opgewerkt tot een uniforme

gegevensarchitectuur die geschikt is om gebruikt te worden door anaiytics
producten DI Studio wordt gebruikt om het data transformatie proces en de

business ruies te moduieren Aiie datafundamenten worden op gezette tijden
ververst het opwerken van de nieuwste brondata

De datafundamenten zijn tussenproducten dus ieveren geen adviezen die

gebruikt zou kunnen worden voor geautomatiseerde besiuitvorming

Vraag 9 Juridisch en beleidsmatig kader

Benoem de wet en regelgeving met uitzondering van de AVG en de RichtHjn en

het beleid met mogeiijke gevolgen voor de gegevensverwerkingen

Overige wetgeving waarmee de Beiastingdienst bij het risicomodei te maken heeft

zijn

Algemene wet inzake rijksbelastingen
Invorderingswet 1990

Wet aigemene bepalingen burgerservicenummer
Wet op de Omzetbeiasting 1968

Verordening EU nr 904 2010

Archiefwet 1995

Een aantal mogeiijke gevoigen van deze wetstoepassingen voor de

gegevensverwerking zijn

Artikel 67 lid 1 AWR

Het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheid

bij de uitvoering van de belastingwet over de persoon of zaken van een ander

blijkt of wordt meegedeeld verder bekend te maken dan noodzakelijk is voor de

uitvoering van de belastingwet of voor de invordering van enige rijksbelasting als

bedoeld in de Invorderingswet 1990 geheimhoudingsplicht

Artikel 10 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
Overheidsorganen kunnen bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader

van de uitvoering van hun taak gebruik maken van het burgerservicenummer
met inachtneming van hetgeen bij of krachtens dit hoofdstuk is bepaald

Artikel 33 Verordening EU nr 904 2010

1 Om de multilaterale samenwerking bij de bestrijding van btw fraude te

bevorderen en te vergemakkelijken wordt bij dit hoofdstuk een netwerk voor

sneiie uitwisseling van doelgerichte Inlichtingen tussen de iidstaten ingesteld
hierna „Eurofisc genoemd

Vraag 10 Bewaartermiinen

Weike bewaartermijnen gelden er voor de persoonsgegevens

Volgens privacyregelgeving mogen persoonsgegevens in een vorm die het

mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren in beginsel niet langer mogen
worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden

noodzakelijk is ^
Zij moeten worden vernietigd of geanonimiseerd indien het voor

de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden niet meer noodzakelijk is de

persoonsgegevens te bewaren

Er bestaat een uitzondering indien de persoonsgegevens uitsluitend worden

verwerkt ten behoeve van archivering in bijvoorbeeld het algemeen belang De

^ Artikel 5 eerste lid onder e AVG en artikel 4 eerste lid onder e Richtlijn
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archiefwet schijft in dat geval voor dat selectielijsten de bewaartermijn bepaalt
De bewaartermijn voor gegevens binnen het primaire proces van Intensief

toezicht Risicobeheersing is 7 jaar

In het datafundament krijgt een signaai een geidigheidsintervai met begin per
datum signalering en einde op datum sianaiering 5 iaar Deze seiectiereael is in

overleq met de FIOD tot stand gekomen 2dg

10 2dg

Vraag 11 Rechtsarond

Op welke rechtsgronden is de gegevensverwerking gebaseerd

Uit de zes verschiiiende rechtsgronden zijn de volgende twee rechtsgronden van

toepassing op het datafundament

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van

aigemeen belang
• De verwerking is noodzakeiijk om te voldoen aan een wetteiijke

verplichting die op een verwerkingsverantwoordelijke rust

Het datafundament zoals biedt ondersteuning aan de uitvoering van de

belastingwetgeving Beiastingheffing wordt beschouwd als een taak van aigemeen
belang Voor het ontwerpen van het datafundament is geen gebruik gemaakt van

nieuwe data het is slechts gebruik maken van reeds bestaande en beschikbare

informatie voor een verbeterde uitvoering van de publieke taak Het model zorgt
ervoor dat bestaande gegevens worden gebruikt voor een meer efficiente

uitvoering van de taak

De tweede rechtvaardigingsgrond is dat de Belastingdienst de gegevens heeft te

verzamelen voor de wetteiijke verplichting Deze wetteiijke verplichting vloelt

voort uit de afzonderlijke heffingswetten Nu vioeit niet voort uit de heffingswetten
dat de Belastingdienst een dergelijk datafundament moet maken maar om de

taak uit te voeren is een datafundament een geschikt hulpmiddel

Vraag 12 Biizondere persoonsgeaevens

Zijn er bijzondere persoonsgegevens verwerkt

Het datafundament verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens maar wel

strafrechtelijke persoonsgegevens o a Veelplegers De gegevens zijn dusdanig
gevoelig dat afscherming noodzakelijk is ook binnen DF A Dit is ook een

voorwaarde om de gegevens te mogen gebruiken

Het datafundament FRI is daarom geclassificeerd als een Protected

datafundament Zo min mogelijk personen mogen bij deze data komen De data

mag alleen gebruikt worden met toestemming van de FIOD vooraf en alleen voor

de toepassingen genoemd in de GLO Gegevensleveringsovereenkomst

Vraag 13 Doelbindino

Indian persoonsgegevens voor een ander doe worden verwerkt dan oorspronkelijk
verzameld is deze verdere verwerking dan verenigbaar met het doel waarvoor de

persoonsgegevens oorspronkeiijk zijn verzameld

De persoonsgegevens worden voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en

gerechtvaardigde doeleinden verzameld zie vraag 4 en worden niet verder

verwerkt op een met die doeleinden onverenigbare wijze

14 Noodzaak en evenredigheid

Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakeiijk zijn voor het

verwezentijken van de verwerkingsdoeleinden Ga hierbij in ieder geval in op

proportionaliteit en subsldiariteit
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a Proportionaliteit staat de inbreak op de persoonlijke tevenssfeer en

de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in

evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden
De belangrijkste doelstelling voor het datafundament is het op een

centrals plek in de organisatie opslaan van de frauds risico indicatoren

gegevens Het datafundament biedt de mogelijkheden om de analytics
producten te voorzien van de juiste informatie Aangezien de

informatiebehoefte van analytics producten wijzigt en het vooraf

onduidelijk is welke vragen men in de toekomst gaat stellen meet het

datafundament hierop kunnen inspelen Daardoor is de

proportionaliteit moeilijkte beoordelen

b Subsidiariteit kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet

op een andere voor de betrokkene minder nadelige wijze worden

verwezenlijkt
Een minder nadelige wijze voor de betrokkene is door het project
helemaal niet uit te voeren Alternatieve gegevensarchitecturen
hebben vergelijkbare of meer risico s

Vraaa 15 Rechten van de betrokkenen

Welke rechten hebben betrokkenen

De rechten van betrokkenen worden goed gewaarborgd Bijvoorbeeld door de

geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst Daarnaast hebben

belastingplichtigen te alien tijde het recht de over hen verzamelde informatie in te

zien De Belastingdienst moet overtuigend aan kunnen geven op welke wijze het

datafundament aan een rechtmatige actie heeft bijgedragen

Een kanttekening is dat de data niet gepseudonimiseerd wordt De wezenlijke
inhoud van de grondrechten en fundamentele vrijheden wordt hierdoor echter niet

aangetast Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van persoonsgegevens
Alleen het fiscaal nummer wordt gebruikt Verder is onder punt 14 toegelicht dat

het gaat om noodzakelijke en evenredige maatregelen ter waarborging van

expliciet opgesomde belangrijke doelstellingen van algemeen belang
^

Vraao 16 Risico s

Watzijn de risico s van de gegevensverwerking voor de rechten en vrijheden van

betrokkenen

Bij het selectiemodel zijn er enkele risico s te ontdekken Deze risico s houden

verband met

Bescherming rechten en vrijheden van natuuriijke personen
De gegevens worden niet gepseudonimiseerd Daardoor kunnen de DF A

medewerkers de fiscale gegevens van de belastingplichtigen inzien

Waardoor in potentie de geheimhouding van belastingplichtigen geschaad
kan worden Alls opvragen van gegevens worden wel gelogd en

gemonitord
Proportionaliteit
Omdat het datafundament de huidige en toekomstige vragen van het

primaire proces moet kunnen beantwoorden is er een risico van

datamaximalisatie binnen het datafundament terwiji de AVG

dataminimalisatie voorschrijft
Doelbinding
Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden als hier vooraf

toestemming is qeqeven door de FIOD |10 2dg

a

b

c

10 2dg

d Onduidelijkheid over verwerking zwarte UJsten
Het is niet duidelijk of de intern samengestelde zwarte lijsten

110 2dg

^ Artikel 23 AVG artikel 13 derde lid 15 en 16 vierde lid Richtlijn
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voldoen aan de voorwaarden van de art 33 lid 5 UAVG

Vraag 17 Maatreaelen

Wetke maatregelen kunnen warden getroffen am de bovenstaande risico s te

mitigeren

De bevindingen en risico s ieiden tot de volgende aanbevelingen

Laat de ontwikkelaars werken met gepseudominiseerde data i p v het

werken met live data Zoals het pseudonimiseren van de persoonsgegevens

nog niet mogelijk is dan is het advies om de direct identificerende

persoonsgegevens in een aparte tabel op te slaan Een aparte tabel kan

eenvoudig buitengesloten of extra beveiligd worden

En zolang de persoonsgegevens nog voor iedereen zichtbaar zijn is het van

groot belang dat ongeoorloofd gebruik van de gegevens wordt gelogd en de

logs op regelmatige basis worden gecontroleerd

a

b Om het risico van datamaximalisatie te beperken is het advies om op

regelmatige basis het gebruik van de gegevens door de producten te

evalueren Als gegevens nooit gebruikt worden dan moet overwogen worden

om ze uit het datafundament te verwijderen

Om het risico van onrechtmatige verwerking m b t doelbinding te mitigeren
moet een procedure met de FIOD en datacoordinator van DF A worden

opgezet om het gebruik van het datafundament voor nieuwe producten te

beoordelen

c

Voor de interne lijsten ^ ^9d

110 2dg J moet gecontroleerd worden of een procedure 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
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Bijiage Gegevensbronnen

De volqende gegevensbronnen worden door datafundament FRI gebruikt
10 2dg
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1 Inleiding

Dit is de werkinstructie voor de beoordeling van Tips en Kliks Na de beoordeling
start mogelijk de aanslagregeling Voor het in behandeling nemen van een

aangifte maak je gebruik van de volgende werkinstructie en procesplaat
Generieke procesplaat aanslaareoelina

Generieke werkinstructie aanslaareaelina

Deze documenten zijn beschikbaar op Intranet tabblad Werk subsite

Inkomensheffino Laag Werkinstromen en Processen TZ NW

Aanslagregeling onderdeel Generieke aanslaareaelina niet winst

Stappenstructuur generieke werkinstructie aansiagregeling
De generieke werkinstructie aanslagregeling bestaat uit verschillende stappen
die je uitvoert als je een aangifte behandelt Deze stappenstructuur is van

toepassing als na de beoordeling van het signaal de aangifte geregeld moet

worden

Coordinatie en beheer

Deze werkinstructie is geschreven aan de hand van de input van collega s die

aan het betreffende werkproces werken Het team Landelijke Regie Innovatie

Toezicht Particulieren LR I coordineert de ontwikkeling van deze

werkinstructie en beheert de centrale plaats waar de werkinstructies en

procesplaten beschikbaar zijn Heb je suggesties opmerkingen of tips Neem

dan contact op via de postbus van LR I

Appiicaties en meer informatie

In deze werkinstructie vind je geen uitleg over hoe

een applicatie werkt bijvoorbeeld OKA ABS en

OSCAR Uitgangspunt is dat je weet hoe deze werken

10 2 e

Informatie over de appiicaties vind je op de site ICT

Gebruikersondersteuning op Intranet tabblad ICT

Via het aifabet aan de rechterkant kun je zoeken naar

de applicatie waarover je meer wilt weten

Werkinstructie Tips en kliks |
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2 Tips en Kliks

De Belastingdienst ontvangt regelmatig signalen van burgers en andere

overheidsinstanties zoals de politie of het UWV over mogelijke fiscale

misstanden Dit worden Tips en Kliks genoemd Deze signalen komen op
verschillende manieren binnen bij de Belastingdienst Dit kan via de

BelastingTelefoon met een email naar de FIOD of een handgeschreven briefje in

de postbus van een belastingkantoor Ook de onderwerpen waar de signalen
over gaan zijn zeer divers zoals mogelijke inkomsten van iemand met een

uitkering de inkomsten uit criminele activiteiten of signalen over inkomsten uit

werkzaamheden via het internet

De meeste signalen komen binnen in een speciaal daarvoor ingerichte postbus
beheerd door MKB medewerkers van het team EOS Externe Overheid

Samenwerking Daarnaast worden signalen ontvangen via de diverse

meldpunten bij de FIOD Toeslagen of Douane De signalen die betrekking
hebben op particulieren worden in behandeling gegeven van de teams Intensief

toezicht IT Teams binnen de directie Particulieren door deze te sturen naar de

postbus van het competente IT team

Signalen afkomstig van bijvoorbeeld UWV Toeslagen Douane SVB of FIOD die

voortvioeien uit een interne of externe samenwerking worden ook door de teams

Intensief toezicht behandeld

Deze werkinstructie heeft als doel de behandeling van deze signalen te

ondersteunen in de keuzes bij de beoordeling en behandeling
Deze werkinstructie ondersteunt ook de behandeling van de signalen door de

teams Intensief Toezicht voor een eenduidige en uniforme behandeling

Werkinstructie Tips en kliks |
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3 Inhoudelijke beoordeling en behandeling

3 1 Beoordeel het signaal

Er zijn 4 scenario s mogelijk bij de behandeling van binnengekomen tips en

kiiks

Scenario 1 Anoniem zonder aanknopingspunten
Scenario 2 Anoniem met aanknopingspunten
Scenario 3 Meider bekend zonder aanknopingspunten
Scenario 4 Meider bekend met aanknopingspunten

Om te kunnen bepaien weik scenario je voIgt begin je met de volgende stappen
1 Haal tip of klik op uit de postbus

2 Bepaal de behandeiwijze

3 Is de meiding anoniem

Ja Ga naar Actie 4 scenario 1

Nee Ga naar Actie 4 scenario 3

Hieronder worden de 4 scenario s uitgewerkt

3 1 1 Scenario 1 Anoniem zonder aanknopingspunten

Actie 4 Zijn er voldoende Aanknopingspunten aanwezig
1 Beoordeel of er voldoende fiscaal relevante informatie in het signaal staat

Ja Ga naar Actie 5 scenario 2

Nee SluitFSVaf

2 Neem het signaal eventueel op in FSV

3 Vul alle gegevens van de belastingplichtige in en vermeld de datum van

dichtboeken en de projectcode 1194

4 Vermeld kort en bondig waarom je de melding dichtboekt met als kop

Melding anoniem en geen aanknopingspunten afgedaan

5 Voeg als bijiage de tip of klik toe zoals die in de postbus ontvangen is

Einde beoordeling tip of klik

3 1 2 Scenario 2 Anoniem met aanknopingspunten

Actie 5 controleer of de belastingpiichtige aangiftepiichtig is

Raadpleeg ABS en controleer of sprake is van aangifteplicht voor het

desbetreffende jaar

Aangiftepiichtig
Geen aangiftepiichtig

Ga naar Actie 7

Ga naar Actie 6

Actie 6 Moet belastingplichtige worden beschreven

Betrek bij de beoordeling zo nodig een VTA

Nee Ga naar Actie 10

Ja Als de belastingplichtige na het signaal beschreven moet worden vul dan

het formulier IH BAP signaalformulier IH Ga naar Actie 7

Actie 7 Tip of Klik in FSV opgenomen

Controleer of het signaal is opgenomen in FSV

Werkinstructie Tips en kiiks |
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Ja Ga naar Actie 8

Nee Neem het signaal op in FSV ga naar Actie 8

Actie 8 AKX ELDOC vuUen

Het signaal is beoordeeld en er is voldoende informatie aanwezig voor de

behandeling
De aangifte is nog niet gewogen in ABS fase Risico bepalen nog niet

gesloten
1 Beoordeel of opname van een AKI Uitworp gewenst nodig is

Dit kan alleen bij een lopend of toekomstig belastingjaar

2 Neem bij de AKI als reden de volgende omschrijving op 1194 Tips en

Kliks userid en datum’

De aangifte is voorbij de fase Risico bepalen
1 Vraag de aangifte op bij de werkverdeler voor behandelen

2 Sla de melding zoals je deze ontvangen hebt via de postbus op in

Eldoc als en maak eventueel een nota aan voor het desbetreffende jaar

3 Sla deze op onder IH Aangifte Klikbrief Ga naar Actie 9

Actie 9 Aangifte behandeling
Lopend en toekomstig belastinaiaar

De aangifte staat op naam van een coilega
Stem het vervolg van de behandeling af

De aangifte staat niet op naam

De aangifte komt bij de IT teams terecht omdat een AKI Uitworp gewenst’
met de omschrijving 1194 Tips en Kiiks’ is opgenomen Einde beoordeiing

tip of kiik

Oud belastinaiaar

De aangifte betreft een belastingjaar waarvan de aanslag al is vastgesteld
Behandel het signaal en beoordeel op een mogeiijke navorderingsaanslag
Gebruik hiervoor de werkinstructie Navorderen Ga naar Actie 10

Actie 10 Einde proces

1 Vul FSV met alle gegevens van de belastingplichtige n vermeld de datum

van dichtboeken en de projectcode 1194

2 Vermeld kort en bondig waarom je de melding dichtboekt

3 Voeg als bijiage de tip of kiik toe zoals die in de postbus ontvangen is

Werkinstructie Tips en kliks |
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3 1 3 Scenario 3 Melder bekend geen aanknopingspunten

Actie 4 Zijn er voldoende Aanknopingspunten aanwezig
Ja Ga naar Actie 5 bij scenario 4

Nee Ga naar Actie 11

Actie 11 Teiefonisch contact vragenbrief
De melding bevat geen of onvoldoende aanknopingspunten om in behandeling te

nemen

1 Ga na of een telefoonnummer of adres bekend is

2 Beoordeel aan de hand van de aanwezige gegevens of een vragenbrief nodig
is voor extra informatie

3 Neem eventueel teiefonisch contact op met de melder

4 Verzamel alle informatie die je ontvangen hebt en sla deze op

5 Ga naar Actie 12 en vul je FSV

Actie 12 Resultaat

Heeft het contact met de melder voldoende informatie opgeleverd om de

behandeling voort te zetten of te staken

Heeft het contact resultaat opgeleverd om verder te gaan

Ja Ga naar Actie 5 bij scenario 4

Nee Ga naar Actie 13

Actie 13 Einde Proces

1 Controleer of de melding al is opgenomen in FSV

Neem de melding eventueel alsnog op

2 Vul alle gegevens van de belastingplichtige in en vermeld de datum van

dichtboeken en de projectcode 1194

3 Vermeld kort en bondig waarom je de melding dichtboekt

4 Voeg als bijiage de tip of klik toe zoals die in de postbus ontvangen is Einde

behandeling

3 1 4 Scenario 4 Melder bekend met aanknopingspunten

Actie 4 Zijn er voldoende aanknopingspunten aanwezig
Ja Ga naar Actie 5

Nee Ga naar Actie 12 bij scenario 3

Actie 5 ABS raadplegen en controleren of er sprake is van aangifteplicht
voor het desbetreffende jaar

Aangifteplicht Gd naar Actie 7

Geen aangifteplicht Ga naar Actie 6

Actie 6 Beoordeel aangifteplicht
Beschreven Ga naar Actie 7

Niet beschreven Vul het formulter IH BAP slanaalformulier IH in om de

belastingplichtige te beschrijven Ga naar Actie 7

Actie 7 Tip of Klik in FSV opgenomen

Controleer of het signaal is opgenomen in FSV

Opgenomen Ga naar Actie 8

Niet opgenomen Neem het signaal op in FSV en ga naar Actie 8

Werkinstructie Tips en kliks |

Versie 1 3 April 2020

6

738333 00088



Actie 8 AKI ELDOC vuHen

Het signaal is beoordeeld en er is voldoende informatie aanwezig voor de

behandeling
1 Beoordeel of opname van een AKI Uitworp gewenst nodig is

Als de aangifte nog niet is gewogen in ABS fase Risico bepalen nog niet

gesloten kun je een AKI Uitworp gewenst aanmaken Dit kan alleen bij een

aangifte van een lopend of toekomstig belastingjaar
Gebruik hierbij de omschrijving 1194 Tips en Kliks userid en datum

2 Vraag de aangifte op bij de werkverdeler als de aangifte al voorbij de fase

Risico bepalen

3 Sla de melding op in Eldoc zoals je deze ontvangen hebt via de postbus

4 Maak eventueel een nota aan voor het desbetreffende jaar en sla deze op

onder IH Aangifte Klikbrief Ga naar Actie 9

Actie 9 Aangifte behandeling

Lopend en toekomstig belastingjaar

1 Stem het vervolg van de behandeiing af met de behandelend ambtenaar

Als de aangifte nog niet op naam staat komt deze in de IT teams terecht

omdat een AKI Uitworp gewenst met de omschrijving 1194 Tips en Kliks is

opgenomen Einde beoordefing tip of klik

Oud belastingjaar

2 Behandel het signaal zelf als de aanslag al is vastgesteld en beoordeel of

een navorderingsaanslag moet worden opgelegd Gebruik hiervoorde

werkinstructie Navorderen Ga naar Actie 10

Actie 10 Einde proces

1 Vul FSV met alle gegevens van de belastingplichtige en vermeld de datum

van dichtboeken en de projectcode 1194

2 Vermeld kort en bondig waarom je de melding dichtboekt

3 Voeg als bijiage de tip of klik toe zoals die in de postbus ontvangen is
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4 Aanslagregeling

Gebruik de Generieke werkinstructie aanslaareaeling als het signaal leidt

tot het behandelen van de aangifte

Gebruik de werkinstructie Navorderen ais het signaai leidt tot het

beoordeien van een mogeiijke navorderingsaansiag

Vul het formuiier IH BAP siqnaaiformulier IH in ais het signaai ieidt tot

het alsnog uitreiken van een aangiftebiljet aan de beiastingplichtige

Werkinstructie Tips en kliks |
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Achtergrond bij besluit om het risicomodel BTW Carroussel fraude tijdelijk stil te leggen

In het verslag van het DT BD van lljuli 2019 had UHB de actie uitgezet naar aanleiding van de

gevraagde borging om 2® nationaliteit niet als risico indicator te gebruiken om te onderzoeken waar

1® nationaliteit terecht dan wel onterecht als risicoindicator werd gebruikt Daar heeft DF A toen

eenaantal maatregelen opgenomen

Op 28 april j l heeft de staatssecretaris aan de 2^ kamer in de brief Voortgang van de

hersteloperatie Toeslagen het volgende gemeld

Op basis van deze brief heb ikeind april 2020 binnen DF A gevraagd wat nu de stand van zaken is

van het gebruikvan nationaliteit Op 20 mei j l heb ik daarovereen nota meteen stand van zaken

ontvangen Dat gaf op dat moment aan dat nationaliteit niet onterecht werd gebruikt als risico-

indicator en dat daar waar dat nog wel speelde nationaliteit was verwijderd

De afgelopen weken heeft het aanstaande rapport van KPMG over FSV en de technische briefing aan

de 2^ kamer over risicomodellen ertoe geleid dat ik een team van inhoudelijke experts heb gevraagd

om dossiers op te bouwen die achtergrond gaven bij eventuele vragen bij de technische briefing dan

wel een extra verificatie van de positie van DF A bij het rapport over FSV

Op 24 juni heb ik aan die groep gevraagd om specifiek voor een protected datafundament fraude

risico indicatoren FRI wat aangemeld is bij KPMG een inhoudelijke validatie te doen op het gebruik

van nationaliteit voor de twee producten {BTW Carroussel fraude en Afgifte BTW nummer

Nu is het gebruikvan nationaliteit bij BTW Carroussel fraude niet onlogisch om BTW Carroussel

fraude te kunnen plegen is een Internationale samenwerking nodig

Op 25 juni ontving ik een lijst van sub routines deelprogramma s waarin in twee gevallen

nationaliteit niet rechtstreeks werd gebruikt maarals proxy duseen indirecte manier om niet de

nationaliteit maar om ingezetenschap Nederlander niet Nederlander vast te stellen

Een voorbeeld van een proxy als iemand BTW aangeeft en een zeer recent BSN heeft dan valt

daaruit af te leiden dat het om een niet Nederlander gaat {de feitelijke nationaliteit is hieruit niet af

te leiden

Ik heb toen de achtergrond van beide proxies opgevraagd net als de GEB

Daaruit komen de volgende feiten naarvoren

1 In 2016 heeft de rechtsvoorganger van DF A aan Vaktechnieken DGBel Cluster Bedrijf Juridische

zaken voorgelegd hoe om te gaan met het gebruik van een proxy Daarbij Vaktechniek per bief op 1

december 2016 aangegeven deze proxy toelaatbaar te vinden { er is geen sprake van ongeoorloofd

profileren terwijl de coordinator gegevensbescherming aangaf dat er niet geselecteerd wordt op

etniciteit en dat daarmee het advies is om deze proxy voor een afgebakende periode te proberen te

evalueren en bij te stellen

2 Uit interne mailcorrespondentie van 16 juni 2017 blijkt dat voor een ander risicomodel {Afgifte

BTW nummer wat als enige andere ook gebruik maakt van hetzelfde datafundament ertoch

aanbevolen werd om deze indicatoren niet te gebruiken Voor afgifte BTW nummer is dat ook niet

gebeurd

3 Uit de laatst uitgevoerde GEB voor BTW carroussel fraude van medio vorig jaar wordt geen

melding gemaakt van het gebruikvan een proxy van persoonsgegevens
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4 Uit het nadere onderzoek door KPMG voor het datafundament FRI bleek dat wij geen eigen actief

proces hadden op het bewaken van bewaartermijnen wat wel een AVG vereiste is

Op dat moment ontstond mijn voorgenomen besluit om tijdelijk het risicomodel OB Carroussel

fraude stil te leggen zeker in het licht van de stuurgroep FSV waarbij de staatssecretaris zeer

resoluut haar standpunt mededeelde ais het niet AVG conform is dan leggen het proces stii Ook de

ad iV heeft mij soortgelijk per maii hierover geinformeerd waarbij het argument te risicovol om

stii te leggen niet gold

Op 25 juni heb Ik contact opgenomen met de dMKB en aansluitend de waarnemend adMKB om mijn

voorgenomen besluit te bespreken Zij hadden begrip voor deze keuze

En hoe nu verder

DF A heeft devoigende stappen gezet

1 Het Datafundament FRI zal op 3 juli 2020 een eigenstandig proces hebben ter bewaking en

realisatie van de wettelijke bewaartermijnen

Vandaag heeft mijn Privacy Security officer aan de FG de vraag gesteid om zeker gezien

het verleden en de gewijzigde positie van het persoonsgegeven nationaiiteit uitspraakte

doen over het gebruik van proxies voor nationaiiteit Nederiander niet Nederlander Mocht

de FG hiervoor groen licht geven dan kan het model opnieuw in productie worden

vrijgegeven

Het bouw en beheerteam van DF A gaat onderzoeken wat het effect is op de effectiviteit

van het risicomodei BTW Carrousseifraude zonderdat beide proxies in het modei gebruikt

worden Als de effectiviteit voidoende is naar inzicht van de verwerker adMKB dan zal het

model beide proxies verwijderen en kan het model weer worden vrijgegeven

Er wordt een nieuwe versie van de GEB gemaakt waarin beide proxies nadrukkelijk zijn

opgenomen en die dan middels een regulier goedkeuringstraject wordt vastgesteld

Op dit moment wordt gestart om alle risicomodellen van DF A qua inhoud te controleren op

het gebruikvan proxies van nationaiiteit en of de GEB deze ookjuist omschrijft

2

3

4

5

Daarnaast heeft dDF A aan de adviseur van de DG { ^evraagd om te komen tot een

procedure welke stappen doorlopen moeten worden om een applicatie dan wel proces stii te leggen

10 2 e
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Gemaakte afspraken en gewenste aanpassing Staatsecretarissen m b t Plan van Aanpak
FSV

Sturina rolverdeUnaen BD

Projectteam versterken met BCG zij doen die rol ook bij Toeslagen factiel 10 2 9

Tot dat bureau start kan BDG helper met organiseren agenda en verslag stuurgroep

Projectteam bewaakt ook dat FG en PO aangehaakt blijven vanaf begin

Projectteam inventariseert externe stakeholders en neemt in tijdsplanning ook de

interdepartementaleafstemming op

Projectteam maakt planning in de tijd obv PvA zodat ook meer voorspelbaar wordt

wanneer wat voor bespreking voorligt
10 2 e ook expliciet benoemen als^

Stuurgroep Jose en| 10 2 e^ bekijken ot en zo ja wie in de Stuurgroep de vreemde

ogen rol op zich zou kunnen nemen

1 directeur in kolom primair verantwoordelijk nl de eerstgenoemde
De eerstverantwoordelijke directeur geeft de komende week nadere invulling aan

zijn haar taak

Er wordt door Jose en

in projectteam10 2 e

een een mini DT georganiseerd daarin wordt expliciet10 2 e

besloten

o Wie per onderwerp eerst verantwoordelijke is

o En handtekening order de in resultaat genoemde resultaten

Plan van aanpak alaemeen

Volgende versie Plan van aanpak wordt met Stassen besproken in week 11 mei tezamen

met uitkomsten offerte traject
FG en PO beoordelen dit PvA alvorens we dit week 11 mei weer aan Stassen voorleggen

Nadrukkelijk FG en PO opnemen in plan van aanpak zoals bij oordeel over maatregelen
obv het onderzoek

Onderzoeken Informatiestromen en Waarborgen fraudesignalen ook in extern onderzoek

Kamerbrief zomer moet goed tijdig interdepartementaal zijn afgestemd bijv via 5 hoek

Onderzoek AP aan AP het door Stassen goedgekeurde PvA voorleggen actie Projectteam
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Plan van Aanpak tweede brief TK over FSV achtigen]
30 april 2020

1 Doel

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

afdoende wijze beantwoordt

Vertrekpunt is de brief aan de TK die op 28 april is verstuurd

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

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

En welk resultaat deelproducthij zij daarvoor opievert

2 Rol directeuren Projectteam en Stuurgroep BD

Directeuren die worden genoemd in het PvA zijn verantwoordelijk voor

Organiseren van de voor hetopleveren van aan hun toebedeelde deel resultaten als vermeld in het PvA inclusief de eventueel benodigde

afstemming met het departement daarover

Signaleren en bespreken van knelpunten daarbij in de Stuurgroep BD

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

deeltrajecten

Projectteam is verantwoordelijkvoor
Bewaken van de voortgang en het doen van voorstellen voor de bijsturing
Bewaken van de samenhang in de onderscheiden acties onvoorziene samenhangen in het bijzonder

Organiseren en voorbereiden van de BD stuurgroep

Organiseren en voorbereiden van de wekelijkse updates met beide bewindslieden

Assemblage van de deeltrajecten tot een brief aan de TK

Stuurgroep is verantwoordelijkvoor
Nemen beslissingen op door directeuren en projectteam ingebrachte punten

Formuleren van de bespreekpunten met de bewindslieden
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3 Samenstellingprojectteam en Stuurgraep

10 2 6

Projecttearr

Stuurgraep DGBD eerst verantwoordelijken als genoemd in PvA De Stuurgroep voert haar besprekingen wekelijks en marge van de

vergaderingen van de reeds ingeplande Directie team vergaderingen

pm UHB pm IVSiD

Bijiage
Actie overz cht FSV
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Wat Acties Kesuitaat wie pnmair

versntwoordelijk

wie DetroKKen wanneer TK

Informeren

__
of

0 Vervolg

algemeen

richting TK

I
a Vervoigbrief FSV

I Kapstok vervoigbrief aan TK

Vervolg FSV en wat is de

fraudeaanpak en hoe werkt die

IncI planning te beginnen met

hoofdstukindeling NB dus focus

FSV en kader fraudeaanpak

Mogelijk nog afhankelijk nieuwe

vragen TK

o Detailplanning acties

o Inrichting

Projectteam storing
o Hoofdstukindeling

brief

UHB CMichiel van den

Hauten IVenD

Maarten Jonker

Tav vervolg FSV en

fraudeaanpak

Na TK

opievering
externe

onderzoek

15 juni

10 2 eMKB

GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskamp

Toeslagen | 10 2 a

FIOD Hans vd Vlist

CAP [Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans^
FJZ I 10 2 e I

VT {| 10 2 6

Tav inhoudelijke

beantwoording vragen

Kamerbrief Brief in de

zomer

vesturen

o

b De beantwoording van de

schrlftelljke Kamervragen over

FSV 3 sets

o Beantwoording
Kamervragen

UHB Michiel van den

Hauten IVenD

IMaarten Jonker

Na TK

opievering
externe

onderzoek

IBjuni

MKB i
GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskamp
Toeslagen [
FIOD [Hans vd Viist

CAP [Jan Melsen

DFenA [Hans Timmermans

VT I itee I

]10 2 e

iD 2 e Brief in de

zomer

versturen

VT d 10 2 e
_

Ic Informeren Kamer over

opdracht extern onderzoek

weike partlj gaat het doen

Kamerbrief

opdracht

IVenD Maarten

Jonker en UHB

Michiel van den

Hauten

UHB Michiel van den

Na TKO

verstre kken

opdracht
eind mei

Fraudeaanpak en rol directies Overzicht fraude

aanpak directies

Tav directie specifieke
aanpak
GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskamp

Toeslagen |
FIOD [Hans vd Vlist

CAP [Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

1 A Mei Intern en

aan TK

meenemen

in vervoig-
brief Oa

o

fraudeaanpa
k BD

opieveren
overzicht

fraude-

aanpak
directies

Ha jten en M kB

10 2 e

o Verbetering
kader visie fraude

aanpak BD

als verantwoordeiijke
directie binnen BD

voor fraudeaanpak

10 2 6

Voor

zomerreces

nieuwe

fraudevisie

Tav BD brede aanpak en

brede beeld directieaanpak
tevens

NbFJZ
10 2 6

implementati
e nieuw

VT
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Wat Acties Kesuitaat wie pnmair

versntwoordelijk

wie DetroKKen wanneer TK

Informeren

nf intprn

kader

directies

vanaf

zomerreces

iMtHilli Waarom FSV ontwikkeld

Hoe FSV feltefijk gebrulken

Staat in de brief van 28 4

o Rapport externe 2A

o Beleidsreactie op

extern rapport [2A

FSV IVenD [Maarten
Jonker wordt de

opdrachtgever

Medio mei

opdracht

gunnen

Opieveren

planning
half juni

Directies moeten input gaan

leveren aan de onderzoekers

omdat ze inzicht hebben In de

processen

TK

informeren

over

resultaten

onderzoek

zie ook TK

brleven

bovenaan

Tevens zijn UHB

[Michiei van den

Hauten en VT 010 2 4

jToT^ primair
betrokken

MKB i
GO Jaap Zoon

P Llane VlaskampJ

Toeslagen [
FIOD [Hans vd Viist

CAP [Jan Melsen

DFenA [Hans Timmermans

KenS [Albert vd Meer

10 2 e

10 2 e ]

Hoe werd FSV gebruikt en wat

was er mis met Fsy

o Rapport externe 2A

o Beleidsreactie op

extern rapport [2A

IVenD [Maarten
Jonker wordt de

opdrachtgever

Medio mei

opdracht
gunnen

Opieveren
planning
half juni

l C Directies moeten input gaan

leveren aan de onderzoekers

omdat ze inzicht hebben in de

processen

TK

problemen
FSV

informeren

over

resultaten

onderzoek

zie ookTK

brleven

bovenaan

Tevens zijn UHB

Michiei van den

Hauten en VT 10 2 e

[10 2 4 primair
betrokken

MKB i
GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskampj

Toeslagen [
FIOD [Hans vd Viist

CAP [Jan Melsen

DFenA [Hans Timmermans

KenS Albert vd Meer

10 2 e

io 2 e

o Overzichtslijst geb s

o Nieuwe geb s

Keten GKT Jaap
Zoon als eigenaar
van het

toezichtsproces waar

FSV in wordt

gebruikt

Ondersteuning door IVenD

Maarten Jonker

GEB tav processen waar FSV

wordt gebruikt

Duurt 6

maanden

Betreft

check

aanpassen

t m toetsing
FG eind

September

Intern

processen

AVG proof
maken

Uitkomst

meenemen

in nieuwe TK

brief

Directies die FSV gebrulken en

GEB moeten uitvoeren

10 2 eMKB

GO Jaap Zoon

P Liane Vlpskamnl
Toeslagen

■

10 2 e
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Wat Acties Kesuitaat wie pnmair

versntwoordelijk

wie DetroKKen wanneer TK

Informeren

nf intprn

FIOD [Hansvd Vlist

CAP pan Melsen

DFenA Hans Timmermans

Geadviseerde maatregelen

impiementeren

o Overzichtte

impiementeren

maatregelen
o Planning en pva

Keten GKT Jaap
Zoon als eigenaar
van het

toezichtsproces waar

FSV in wordt

gebruikt
IV Willy Rovers Koos

Veefkind

IVenD Maarten

Jonker

Ondersteuning door IVenD

Maarten Jonker

Ntb

Is

afhankelljk
van de

inhoud van

de

maatregelen

OnderzoekAP tav FSV Ondersteuning door directies

die FSV gebruiken

Onbekend

wanneer

rapport AP

klaar is

o Rapport AP

o Beleidsreactie op

rapport AP

Intern

aanbeveling
en

MKB L
GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskamp

Toeslagen [
FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

10 2 e oppakken

TK beriditen

over

resultaten

onderzoek

10 2 e

Zijn er met FSV vergelijkbare
systemen Checken tav AVG

archiefwet en

informatiebeveillging

o Rapport externe 2A

o Beleidsreactie op

extern rapport 2A

IVenD Maarten

Jonker wordt de

opdrachtgever

Medio mei

opdracht

gunnen

Opieveren

planning
half juni

l D Directies moeten input gaan

leveren aan de onderzoekers

omdat ze inzicht hebben in de

processen

TK

vergelijkbare

systemen

informeren

over

resultaten

onderzoek

zie ookTK

brleven

bovenaan

Tevens zijn UHB

Michlel van den

Hauten en VT |jo 2 4

|0 2 4 phmalr
betrokken

1Q 2 eMKB

GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskamp

Toeslagen
FIOD [Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

KenS Albert vd Meer

io 2 e

l F condities

inzet

systemen
fraud e

Aan welke randvoorwaarden

moeten de systemen voor de

registratie van signaien van

mogelijke fraude voldoen

o Rapport externe 2A

o Beleidsreactie op

extern rapport 2A

IVenD Maarten

Jonker wordt de

opdrachtgever

Medio mei

opdracht
gunnen

Opieveren
planning
half juni

Directies moeten input gaan

leveren aan de onderzoekers

omdat ze inzicht hebben in de

processen

TK

informeren

over

resultaten

onderzoek

zie 00k TK

Tevens zijn UHB

Michiel van den MKB 10 2 e
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Wat Acties Kesuitaat wie pnmair

versntwoordelijk

wie DetroKKen wanneer TK

IInformeren

of interQ__
brieven

bovenaan

Hauten en VT |io 2 e|
fTOTj primair
betrokken

GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskajnnl
Toeslagen
FIOD [Hans vd Vlist

CAP [Jan Melsen

DFenA [Hans Timmermans

KenS [Albert vd Meer

10 2 e

II
l G huidige

werkwijze
signalen
zonder FSV

a Inrichten van de kluis wie

mbv welk formulier AVG toets

aan de voorzijde

o Technisch opiossing
o AVG toets

Keten GKT Jaap
Zoon als elgenaar
van het

toezichtsproces waar

FSV in wordt

gebrulkt
Keten GKT Jaap

Zoon} als eigenaar

van het

toezichtsproces waar

FSV in wordt

gebrulkt

b Beschrijving procesvan

handeling van meidingen die

direct handelen vereisen nu FSV

dicht is Vallen ook de

verlichtingen tot externe deling
met andere partijen onder

o Procesbeschrijving
O Werkinstructie

Directies die met meidingen
werken

GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskamp
Toeslagen [
FIOD [Hansvd Vlist

CAP [Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

10 2 S

MKB J 9 gig
10 2 B I als

verantwoordelijke
directie binnen BD

voor fraudeaanpak en

externe

overheldssamenwerki

ng

10 2 e
Internl H rechten

betrokkene

inzage
correctie

enz

a Beschrijven en valideren van

proces van Inzagerecht in zijn

aigemeenheid bezwaar en

beroepproces

o procesbeschrijving Tav afhandelen verzoeken die

binnenkomen bij de

Belastingtelefoon

en

IVenD Maarten

Jonker

KenS Albert vd Meer

Juridische boroinq
10 2 eFJZ

Privacy officer BD ^ io 2 e

10 2 e I I —

Check door FG |l0 2 e|
110 2 St
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1
Wat Accies Kesuitaat wie pnmair

versntwoordelijk

wie DetroKKen wanneer TK

IInformeren

of interQ__
Interne en

afhandeling
verzoeken

VT a 10 2 e \i en
IVenD fMaarten
Jonker

b Hoe geven we dear concreet

vorm aan de inzageverzoeken nu

FSV dicht IE Hoe toch aan info

vraag te voldoen Welke checks

op daadwerkelijke verstrekking
Lak proef te doen Verzoeken

afhandelen

o Juridische analyse

inzage verzoeken

o Beslissing stassen

mbt inzage

o Toegang data FSV

o Werkinstructies

Juridische borging
FJZ [
Privacy officer BD 10 2 e

I 10 2 e ft

10 2 e 1

In brief Oa

aan TK

grove schets

melden

Check door I 10 2 e ~|
10 2 6^

Voor uitvoerbaarheid is

toegang tot FSV nodig
Ondersteuning van GKT Jaap
Zoon nodig
Verzoeken afhandelen

P fLiane Vlaskamai

MKB j 10 2 e

Onderzoeken mogelijkheden
extern toezicht op de BD

In brief TKTTextei

toezicht

■

BOA 7 7

Extern advies ten aanzien van 3

hoofdvragen
1 De precieze werking en gebruik
van FSV door de diverse

dienstonderdelen van de

Beiastingdienst Het effect van de

precieze werkwijze met FSV voor

burgers en bedrijven is hiervan

een onderdeel

2 Het bestaan van met FSV

vergelijkbare applicaties en

toezichtprocessen bij de

Beiastingdienst
3 Onder welke condities FSV en

eventueel vergelijkbare systemen

[weer kunnen worden ingezet
welke acties er nodig zijn voor

deze systemen en de bredere

fraudebestrijding bij de

Beiastingdienst en hoe eventuele

alternatieven eruit kunnen zien

a versterken positie FG

o Rapport externe 2A

Beleidsreactie op

extern rapport 2A

IVenD Maarten

Jonker wordt de

opdrachtgever

Medio mei

opdracht

gunnen

Opieveren

planning
half juni

2 A extern

onderzoek

Directies moeten input gaan

leveren aan de onderzoekers

omdat ze inzicht hebben in de

processen

TK

informeren

over

resultaten

onderzoek

zie ook TK

brieven

bovenaan

O

Tevens zijn UHB

Michiel van den

Hauten en VT o 2 4
10 2 e[ primair
betrokken

MKB Gerard Blankestijn
GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskamp
Toeslagen J
FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Meisen

DFenA Hans Timmermans

KenS Albert vd Meer

I0 2 e

caF Marjo Lammers voor

budget en validatie

BVA office 10 2 e

10 2 e I vWi

Kerndepa rtement

Addendum OaF

besluit invulling
welke positie nodig

zijn

In brief TK2 B interne

maatregelen

1 juni

gereed

o
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Wat Acties Kesuitaait wie pnmair

versntwoordelijk

wie DetroKKen wanneer TK

Informeren

nf infprn

b versterken positie PO BD o Plan van aanpak

versterking positie

IVenD [Maarten
Jonker

C F [Matjo Lammens voor

budget

1 juni

gereed
PO

c Onderzoek informatiestromen

en fraudemeldpunten

VT [opdrachtnemer
~

l0 2~e | en UHB

[opdrachtgever

[Michlel van den

Voor de

zomer

onderzoek

opieveren
Uiterlijk

September
conclusies

o Rapport

Verkenning naar

Directies waar

informatiestromen zijn

Intern

verbeteringe
n

SIgnalen die van

buiten komen waarbij Hauten

derden aangeven dat

de Belastingdienst
een risico loopt ten

aan zien van de

MKB [
GO Jaap“ZoorTJ
P Liane Vlaskamp
Toeslagen [Agaath Cleyndert
FIOD [Hans vd Vllst

CAP [Jan Melsen

DFenA [Hans Timmermans^

Douane

doorvoeren10 2 e

TK

informeren

over de

uitkomstenen

verbeteringe
fiscale positie van

belastingpiichtigen

n

10 2 9

SIgnalen die de

Belastingdienst deelt

met

convenantpartljen de

rden [afstemmen

waarbij de

Belastingdienst
aangeeft dat derden

een risico lopen in de

uitvoering van hun

toezicht ten aanzien

van onder toezicht

gestelden

d Onderzoek waarborgen
fraudesignalen

VT [opdrachtnemer
10 2 e P en UHB

Voporacntgever
[Michiel van den

Hauten

Directies die met signalen van

mogelijke fraude werken

Voor de

zomer

onderzoek

opieveren
door VT

o Rapport
Onderzoek naar

De waarborgen bij de

behandeling van

signalen van

mogelijke fraude en

de vraag welke

verbeteringen hierbij

nodig zijn Het gaat
dan om de vraag of

bij het oppakken van

signalen van

mogelijke fraude

Intern

verbeteringe
n

MKB [
GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskamp
Toeslagen [Agaath Cleyndert
FIOD [Hans vd Vlist

CAP [Jan Melsen

DFenA [Hans Timmermans
FJZ I

~ ’

Douane J I0 2 e

10 2 e doorvoeren

TK

Uiterlijk

September
kamer

informeren

over

beslissingen
DT tav

informeren

over de

uitkomsten

10 2 e

738385 00093



Wat Acties Kesuitaat wie pnmair

versntwoordelijk

wie DetroKKen wanneer TK

Informeren

nf intprn

gepaste middelen

worden ingezet
keuzes kunnen

worden onderbouwd

en deze waarborgen
ook worden

nageleefd en

toegepast

conclusies

en

verbeteringe
n nav

onderzoek

VT

e Ultkomsten van het externen

onderzoek en de reeds in gang

gezette onderzoeken onder 2c en

2d met elkaar verbinden

o Analyse extern

onderzoek en interne [Michiel van den

rapporten onder 2c Hauten en IVenD

[Maarten Jonker

VT| 10 2 e ~| UHB Dlrecties die werken met de

processen uit het exteme

onderzoek en de beide interne

onderzoeken

Na Intern

samenhang
bezien en

kijken wat

daarult

voIgt TK

informeren

over de

uitkomsten

opievering
onderzoeken

Waarschijnlij
kdeze

zomer

en 2d

10 2 6MKB

GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskamp

Toeslagen
FIOD [Hans va VlistJ
CAP [Jan Melsen

DFenA [Hans Timmermans}
FJZ \ iozi I
Directies die appiicatie gaan

gebruiken vertegenwoordigd
aan ketentafel GKT

10 2 6

Opstellen eisen aan aangepaste

appiicatie ontwerp boow testen

Keten GKT Jaap
Zoon IV [Willy
Rovers Koos

Veefkind

TK bij

ingebruikna
me na

akkoord Stas

Overzicht eisen Ontwerp

loop mee

met

onderzoek

[dakpansge
wijs
bouw test

Denooigoe

aanpassinge
n voor

toekomstige

signaleringsv
oorziening

O

MKB [[
GO Jaap Zoon

P [Liane Vlaskamp
Toeslagen [| 10 2 e |
FIOD [Hans vd Vlist

CAP [Jan Melsen

DFenA [Hans Timmermans

10 2 6

ntb

738385 00093



Bcla tingdimst
Verslag MT CAP definitief

Weeknummer 18

Datum

Aanwezig

30 april 2020 1 mei 2020

10 2 e

Afwezig

Gasten 10 2 e

A OPENING

1 Vaststellen agenda

2 Mededelingen

buiten verzoek

1 io 2 e de notitie fraude signaleringsvoorzieninq FSV is opgeleverd aan de tweede kamer

Op intranet is te lezen dat er een extern onderzoek voIgt

buiten verzoek

3 Verslag vorig MT CAP

buiten verzoek

4 MT overleggen de komende periode

buiten verzoek

B TER BESPREKING BESLUITVORMING

1 Bevestiging tussentijds genomen besluiten

buiten verzoek
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2 2e budgetbrief en verdeling van vacatureruimte

buiten verzoek

3 Verlenging UZK Gegevens KB

buiten verzoek
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4 Inning Herstel Toeslagen

buiten verzoek

6 Vervolg functieweging teamleiders

buiten verzoek

7 Toekenning Middelen EU BTW e Commerce

buiten verzoek
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buiten verzoek

8 Dienstbezoek van DGen SG via WebEx aan Apeidoorn

buiten verzoek

9 Proces programma corona BD [e maitprocedure DT BD 7 5}

buiten verzoek

C ELKAARINFORMEREN

1 Medezeggenschap

buiten verzoek

2 Clusters

buiten verzoek

3 Bedrijfsvoering

buiten verzoek
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4 HR

buiten verzoek

5 Terugkoppeling overige overleggen
buiten verzoek

6 Vorige week opgeleverde documenten vanult CAP

buiten verzoek

D KANSEN EN BEDREIGINGEN JAARCONTRACT

1 Rapportage integrate productiebesturing inclusief openstaande damages
buiten verzoek

2 Organisatiewijzigingen CAP

buiten verzoek

3 IV ontwIkkelingen ketens

buiten verzoek

4 Uitvoeringstoetsen

buiten verzoek

E AFRONDING

1 Rondvraag

buiten verzoek
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