
4 10

hi] de naleving van fiscale wet en regelgeving stelt hi] de verschuldigde belasting

vast en int deze zie bijvoorbeeld artikel 11 AWR

Spontane inlichtingenverstrekking door particulieren of contactpersonen kan

warden geschaard onder uitoefening van het recht van petitie zoals vastgelegd in

artikei 5 van de Grondwet leder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het

bevoegd gezag in te dienen Met een spontane verstrekking van inlichtingen geeft

een particulier een signaal aan de inspecteur ais bevoegd gezag voor de heffing

van belastingen dat zijn handelen dat wil zeggen de uitoefening van zijn

wettelijke taken op grand waarvan verwerking van persoonsgegevens nodig is

gewenst is

Daarnaast geidt dat het zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 3 2 Awb de inspecteur

verpiicht om bij het vaststeiien van de verschuldigde belasting aile benodigde

informatie te vergaren en mee te wegen Als de inspecteur dat niet doet kan hi]

zijn recht op navordering verspelen artikei 16 AWR Bovendien moet de

inspecteur aile beschikbare informatie in bezwaar en beroep overieggen artikelen

7 4 en 8 42 Awb 1

De grondslag voor de gegevensverwerkingl het ontvangen en beoordelen van

signalen is de vervulling van een taak van algemeen beiang of van een taak die

in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag aan de Belastingdienst is

opgedragen en gebeurt op grand van artikei 6 lid 1 onderdeei e van de AVG

Conform artikel 6 derde lid AVG is dit in wetgeving vastgelegd o a de AWR zie

de uitgebreide beschrijving van het juridisch kader in onderdeei A9

Uit het doe van de verwerking blijkt dat het gaat om verwerking van

persoonsgegevens ten behoeve van de heffing en inning van rijksbelastingen die in

de AWR en de middelwetten aan de Belastingdienst cq de inspecteur is

opgedragen Het toezicht op de naleving van fiscale verpiichtingen door burgers en

bedrijven maakt daar onderdeei van uit

Opmerkingen

3 2 Voor zover gegevens worden verzameld met als doel de heffing en inning van

rijksbelastingen die in de AWR en de middelwetten aan de Belastingdienst is

opgedragen kan de taak van algemeen beiang zoals is bedoeld in artikel 6 eerste lid

onderdeei e AVG een grondslag bieden voor de rechtmatige verwerking van de

betreffende persoonsgegevens

1 Zie vender onder meer ECLI NL HR 2018 672

2 Dit onderdeei is afgestemd op de antwoorden op de door de AP gestelde vragen over verwerking
en deling van gegevens uit FSV brief van juni 2021j
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3 3 De publieke taak zoals is bedoeld in artikei 6 eerste lid onderdeel e AVG hoeft niet

uitputtend geregeld te zijn in een wet in formeie zin Voldoende is dat de hoofdiijnen

kenbaar zijn uit de sectorspecifieke wetgeving die op de verwerkingsverantwoordeiijke

van toepassing is Er kan worden voistaan met een samenstei van wetteiijke regeis die

tezamen een publieke taak aanduiden Wei is vereist dat dit samenstei van wetteiijke

regeis duideiijk en nauwkeurig is en dat de toepassing ervan voorspeibaar is voor de

aangiftepiichtigen resp beiastingpiichtigen Het doel van de verwerking moet

noodzakelijk zijn voor de vervulling van een publieke taak De ruimte voor

gegevensverwerking vindt hierin zijn begrenzing Dit voIgt onder andere uit

overwegingen 40 41 en 45 AVG en Kamerstukken II 2017 18 34851 nr 3 p 36

4 Het doorzenden van signalen aan andere overheidsorganisaties en de verdere

verwerking door de betreffende overheidsorganisaties

Over de juridische basis voor het doorzenden van signalen aan andere

overheidsorganisaties en de verdere verwerking door de betreffende

overheidsorganisaties is in de aangepaste versie van de GEB d d 24 juni 2021 voor

zover reievant het voigende opgemerkt

4 1

Wat betreft het door de Belastingdienst de inspecteur verstrekken van

informatie geldt het voigende hoofdregel is de fiscale geheimhoudingspiicht ex

artikei 67 eerste iid AWR Informatieverstrekking door de inspecteur is in

beginsei niet toegestaan De vier uitzonderingen op deze hoofdregei neergeiegd in

artikei 67 tweede lid onderdelen a t m c A WR en derde lid geven de basis voor

de infoverstrekking door de inspecteur

Het eventueel verstrekken van informatie uit signalen aan andere

overheidsorganisaties geschiedt op basis van doorbreking van de

geheimhoudingspiicht zie ook onderdeel A9 ofwei vanwege een wetteiijke plicht^

van de Belastingdienst om gegevens te verstrekken aan andere

overheidsorganisaties ofwei via artikei 43c van de Uitvoeringsregeling AWR

Artikei 43c tweede iid UAWR bepaait dat de gegevensverstrekking plaatsvindt op

verzoek van de desbetreffende overheidsorganisatie De Belastingdienst heeft met

partijen die in het eerste lid genoemd zijn convenanten gesloten die kunnen

worden beschouwd als een doorlopend verzoek om verstrekking van informatie

binnen het doel dat voor die partij In artikei 43c eerste lid Is geformuleerd

De organisaties die in dat artikei zijn aangewezen als ontvangers van gegevens

van de Belastingdienst ontvangen die gegevens in het kader van uitvoering van

5 Onder een wetteiijke plicht valt ook de doorzendverplichting op grond van artikei 2 3 Awb
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hun publiekrechtelljke taak en onder het voor hen geldende privacyreglme Het

gaat hier om het verder verwerken van gegevens door deze organisaties voor een

verenigbaar doe artikel 6 vierde lid AVG De organisaties aan wie signalen

worden doorgezonden op grand van artikel 43c eerste lid Uitvoerlngsregeling

AWRzijn

• RVO onderdeel d en e 3^ zie tevens het overzicht in de bijiage bij het

convenant met RVO Convenant Beiastinadienst Riiksdienst

Ondernemend Nederland

J V onderdeel e

ILT onderdeel g 2^

FIOD onderdeel h

Gemeenten onderdeel j

OM onderdeel I

RIEC onderdeel m

FEC onderdeel u

LSI onderdeel w

NVWA onderdeel y

Doorzending van signalen aan de politie en IND geschledt in het licht van hun

deelname aan het RIEC en LSI Ten algemene geldt dat bij het doorsturen van

signalen aan de genoemde overheidsorganisaties en samenwerkingsverbanden

wordt bezien of dit strookt met het doe dat voor de desbetreffende partij is

aangegeven in artikel 43c eerste lid Uitvoeringsregeling AWR

Ter uitvoering van deze verstrekkingen hebben de Belastingdienst en de

genoemde organisaties en samenwerkingsverbanden convenanten gesloten deze

zijn te vinden op Convenanten over uitwisseling van informatie met de

Belastingdienst

De wettelijke verplichtingen op grond waarvan de Belastingdienst gegevens

verstrekt aan andere organisaties zijn wat betreft

• Toeslagen artikel 39 Awir

• Douane artikel 1 33 ADW

• UWV SVB gemeenten artikelen 54 derde en zesde lid 33 vijfde lid 61

en 64 Wet Suwi artikel 64 Participatiewet

• ISZW artikel 64 SUWI

• KSA artikel 33g derde lid Wet op de kansspelen

^ De FIOD voert de belastingwet uit bij het verrichten van een fiscaal strafrechtelijk onderzoek i v m de

fiscaal strafbare feiten van de AWR en valt voor deze taak onder de reikwijdte van artikel 67 eerste

iid AWR goede uitvoering van beiastingwet Ais het niet om de fiscaie delicten uit de artikeien 68

69 en 69a AWR gaat vait het onder artikei 67 tweede iid sub b AWR jo art 43c eerste iid onder

h UR AWR gegevens die door de FIOD worden gebruikt in het kader van de strafrechteiijke

handhaving van de rechtsorde ingevolge artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
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• J V artikel 2a Wet controle op rechtspersonen

• DUO artikel 9 6 Wet studiefinandering

De grondslagen voor het verstrekken van gegevens uit signalen aan de KvK

GGD en IGJ zijn niet eenduidig vast te stellen Verstrekking aan deze partijen

wordt gestopt tot een adequate grondslag is bepaald dan wel gecreeerd

Opmerkingen

4 2 Het aangepaste verwerkingsdoel van het proces Behandelwijze omvat ook het

toedelen aan de juiste behandelende organisatie Afgevraagd kan worden of het

doorzetten van signaien naar andere bestuursorganen inderdaad een doel op zich is

4 3 Na ontvangst van een signaal wordt beoordeeld of de inhoud ervan tot de wettelijke

taak van de Belastingdienst behoort en of de Belastingdienst bevoegd is het signaal

inhoudelijk in behandeling te nemen Een signaal ten aanzien waarvan de

Belastingdienst niet bevoegd is wordt ofwel verwijderd na een korte bewaarperiode

t b v interne controle ofwel doorgezonden aan het kennelijk bevoegde

bestuursorgaan conform de doorzendverplichting uit artikel 2 3 Awb De grondslag

voor het doorzenden van signalen is daarmee gelegen in een wettelijke verplichting

zoals is bedoeld in artikel 6 eerste lid c AVG

4 4 Daarnaast kan artikel 43c tweede lid UAWR ook een grondslag vormen voor het

doorzenden van signalen Dit omdat in dat artikel is bepaald dat gegevens op verzoek

van het betreffende bestuursorgaan moeten worden verstrekt waarbij de

geheimhoudingsplicht uit artikel 67 AWR kan worden doorbroken Het is niet

ondenkbaar dat de verschillende convenanten als doorlopend verzoek in de zin van

artikel 43c tweede lid UAWR gelden Dat hebben wij echter niet kunnen nagaan

4 5 Daarbij moet worden opgemerkt dat de in artikel 43c eerste lid UAWR genoemde

gegevens slechts moeten worden verstrekt als de betreffende gegevens worden

opgevraagd ten behoeve van de in artikel 43c eerste lid UAWR taakuitoefening Het

gebruik van artikel 43c tweede lid UAWR als grondslag vindt daarin zijn beperking

Verwerken bijzondere persoonsgegevens5

5 1 Over de juridische basis voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in de

aangepaste versie van de GEB d d 24 juni 2021 voor zover relevant het volgende

opgemerkt

Uit onderdeel A2 van deze GEB blijkt dat een signaal persoonsgegevens van

bijzondere aard zoals gegevens over gezondheid of persoonsgegevens waaruit

godsdienst of levensovertuiging en of ras of etnisch afkomst blijken en

strafrechtelijke persoonsgegevens zoals uit een strafrechtelijk onderzoek
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ontvangen van Politie OM FIOD ISZW en andere opsporingsinstanties kan

bevatten

Deze persoonsgegevens kunnen in het gehele proces warden gebruikt Oak

daarna in de afhandeiende processen binnen Toezicht vindt verwerking van deze

categorieen persoonsgegevens plaats

In het kader van de hefting van beiastingen is het verwerken van bijzondere

persoonsgegevens in bepaalde gevallen noodzaketijk om fiscaie aanspraken te

kunnen toetsen bijvoorbeeld bij aftrek van bepaalde zorgkosten Ook kan het

Nederianderschap van een persoon relevant zijn bijvoorbeeld bij de heffing van

successierechten Waar de verwerking van deze gegevens nodig is voor de

beiastingheffing is dat bij of krachtens de belastingwet geregeld 5 Bij de

totstandkoming van die wetgeving is de noodzaak en evenredigheid van het

gebruik van dergelijke gegevens steeds afgewogen Daarnaast is artikel 8 29 Awb

dat bepaalt dat alle op de zaak betrekking hebbende stukken moeten warden

ingediend bij belastingzaken relevant Dit maakt dat bijzondere persoonsgegevens

niet zander meer uit een signaal kunnen warden verwijderd ook al zijn zij initieel

welllcht niet direct relevant

Waar in het proces Verwerken van signalen bijzondere persoonsgegevens warden

verwerkt zijn de in deze GEB beschreven maatregelen voor beveiliging

autorisatie encryptie e d en bewaren van de gegevens van toepassing om de

rechten en belang van de betrokkene te waarborgen

Persoonsgegevens over strafrechteiijke veroordelingen en strafbare feiten of

daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen mogen op grand van artikel 6

eerste lid AVG alleen warden verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de

verwerking wettelijk is toegestaan en de wettelijke bepalingen passende

waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden Voor deze

gegevens geldt eenzelfde lijn als voor de bijzondere persoonsgegevens indien

strafrechteiijke gegevens ter kennis komen van de inspecteur en noodzakelijk zijn

voor dejulste heffing en inning van beiastingen dan kunnen deze daarbij warden

gebruikt op grand van de bevoegdheden die het huidige wettelijk kader de

inspecteur daarvoor biedt Ook hier geldt dat ter bescherming van de belangen van

de betrokkene waarborgen zijn opgenomen in het proces Behandeiwijze en de

applicatie TSV

Opmerkingen

Hiervan bestaat nog geen integraal overzicht met uitzondering van de gronden voor

verwerking van nationaliteitsgegevens fzie 1 Overzicht expliciete qrondslaqen I Kamerstuk I

Riiksoverheid nil
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5 2 Voor zover een signaal bijzondere persoonsgegevens bevat zoals is bedoeld in artikei

9 eerste iid AVG geidt daarvoor in beginsel een verwerkingsverbod Dat verbod kan

worden doorbroken als aan een van de voorwaarden uit artikei 9 tweede iid AVG is

voidaan

5 3 De voorwaarden uit artikei 9 tweede iid onderdeei g AVG de noodzakeiijke

verwerking om redenen van een zwaarwegend beiang dat bij wet is vastgeiegd is voor

het proces Behandeiwijze de meest relevante doorbrekingsgrond

5 4 Uit artikei 9 tweede lid onderdeei g AVG voigt dat in het recht van een iidstaat een

uitzondering kan worden gecreeerd voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens

om redenen van aigemeen beiang Die verwerking moet worden onderworpen aan

passende en specifieke maatregeien ter bescherming van de grondrechten en

fundamenteie beiangen van natuuriijke personen

5 5 Of van de voornoemde doorbrekingsgrond gebruik kan worden gemaakt hangt er dan

ook vanaf of in de reievante wetgeving iidstateiik recht dergeiijke uitzonderingen zijn

gecreeerd Aan de hand van de GEB vait niet goed na te gaan of dergeiijke

uitzonderingen inderdaad van toepassing zijn

5 6 Vanwege het ontbreken van een overzicht van de reievante bepaiingen kunnen wij op

korte termijn niet nagaan of het verwerkingsverbod op rechtmatige wijze kan worden

doorbroken

5 7 In het gevai de nodige uitzonderingsgronden kunnen worden aangewezen in de

reievante wetgeving behoeft de noodzaak en evenredigheid van het gebruik van de in

die bepaiingen genoemde gegevens niet opnieuw te worden afgewogen in het kader

van de GEB

5 8 Een overzicht van de doorbrekingsgronden voor het verwerken van nationaiiteit is

reeds voorhanden Bij de Kamerbrief over stand van zaken Hersteiien Verbeteren

Borgen HVB waarin Staatssecretaris Vijibrief de Tweede Kamer informeert over de

stand van zaken van de herstei en verbeteracties bij de Beiastingdienst is een

overzicht gevoegd van de wetteiijke grondsiagen voor gebruik nationaiiteit Dat het

opsteiien van een dergeiijk overzicht geen sinecure is biijkt ook uit de kamerbrief

Bij deze brief treft u het aangevuide overzicht aan van expiiciete wetteiijke

grondsiagen voor het gebruik van het persoonsgegeven nationaiiteit bij de

Beiastingdienst De Beiastingdienst heeft met veei wetgeving te maken

waarbij de terminoiogie voor nationaiiteit niet aitijd eenduidig is Hierdoor kan

niet gegarandeerd worden dat het overzicht van expiiciete wetteiijke

grondsiagen voiiedig en iimitatief is Mocht de Beiastingdienst dergeiijke

gevaiien tegenkomen dan wordt dit overzicht hierop aangepast

Landsadvocaat

1565262 00029



10 10

Zie Kamerstukken II2020 21 31066 nr 816 kamerbrief over stand van

zaken Herstellen Verbeteren Borgen HVB p 13

5 9 Van belang om op te merken is dat de Autoriteit persoonsgegevens hierna AP in zijn

onderzoeksrapport Belastingdienst Toesiagen De verwerking van de nationaiiteit van

aanvragers van kinderopvangtoesiag z2018 22445 een genuanceerde opvatting iaat

zien met betrekking tot de kwalificatie van nationaiiteit als bijzonder persoonsgegeven

AP merkt daarover het voigende op

De AP stelt zich op het standpunt dat de nationaiiteit op zichzeif niet

kwalificeert als een gegeven waaruit ras of etnische afkomst blijkt omdat er

geen direct verband bestaat tussen de nationaiiteit en het ras of de etnische

afkomst van een persoon Het ras of de etnische afkomst van een persoon

blijkt namelijk niet in alie gevallen rechtstreeks uit diens nationaiiteit Er zijn

landen die toestaan dat een onderdaan gelijktijdig meerdere nationaliteiten

bezit maar ook landen waarvan de nationaiiteit van rechtswege vervalt bij de

verkrijging van een vreemde nationaiiteit Verder zijn er landen waar op

vrijwillige basis afstand kan worden gedaan van de nationaiiteit en landen die

juist in het geheel niet toestaan dat afstand wordt gedaan van de

nationaiiteit 153 De veronderstelling dat iemand met ultslultend de

Nederiandse nationaiiteit een uitsluitend Nederlandse afkomst heeft is dus niet

altijdjuist Nationaiiteit is namelijk slechts een staatsrechtelijke term

Nationaiiteit op zichzeif bezien geeft daarmee hooguit een indicatie dat het om

ras of etnische afkomst zou kunnen gaan Dit is niet voldoende om nationaiiteit

aan te merken als bijzonder persoonsgegeven in de zin van artikel 9 eerste

lid van de AVG

AP rapport 17 juii 2020 z2018 22445 p 36 te vinden via

https WWW autoriteitpersoonsqeqevens ni sites defauit fiies atoms fiies onde

rzoek beiastinadienst kinderopvanotoesiao pdf

5 10 Kortom voor zover nationaiiteit niet wordt verwerkt met ais doel het maken van

onderscheid naar ras of etnische afkomst of het voor de Beiastingdienst redelijkerwijs

niet voorzienbaar is dat de verwerking tot het maken van onderscheid naar ras of

etnische afkomst zai ieiden is voor het verwerken van nationaiiteitsgegevens geen

doorbrekingsgrond vereist
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PersoonsgegevensTo @min fin nl]

]@a utoriteitp ersoon sgegeve ns n I] ]@minfin nl]Cc PersoonsgegevensPersoonsgegevens

From

Sent Thur 5 12 2022 3 53 07 PM

Subject RE z2022 01800

Received

Persoonsgegevens

Thur 5 12 2022 3 53 12 PM

z2022 01800 Voorafgaande Raadpleaina Belastinadienst verzoek om aanvullende info ontvanasbevestiaina pdf

Geachtef Persoonsgegevens

Bijgevoegd vindt u de ontvangstbevestiging m b t de door u aangeleverde informatie

Hartelijke groet

Persoonsgegevens

PersoonsgegevensVan

Verzonden donderdag 12 mei 2022 15 40

Aan Persoonsgegevens

CC [ Persoonsgegevens

Onderwerp z2022 01800

Geachte Persoonsgegevens
Hiermee intormeer ik u dat ik de reactie op uw aanvollend verzoek om informatie heb aangeboden via de bestandenpostbus
Ikvertrouw erop u hiermeete hebbengeinformeerd

Met vriendelijke groet

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Ministerievan Financien

Directoraat Generaal Belastingdienst
Concemdirectie Informatievooiaieninsen databeheersing
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | DEN HAAG

Postbus 2Q2D1 | 2500 EE | DEN HAAG

T

Persoonsgegevens
M

E[ pminfin nl

Ditbericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u istoegezonden wordtu verzochtdataan de afzenderte

melden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschadej van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake^ you are requested to inform the sender and delete

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Deze e mail mclusief bijlage n is iiitsluitend bedoeld voor de geadresseerde n van dit beiiclit Mocht u deze e mail per

oiigeluk ontvangen dan wordt u verzoclit dit onmiddellijk te berichten aan info@autoriteitpersoonsgegevens nl Tevens

wordt u in dat geval vriendelijk verzoclit om de e mail mclusief bijlage ii te veiwijderen en de iidioud iiiet te bekijken te

gebmiken of te verstiekken aan derden omdat deze e mail persoonsgegevens en aiidere veitiouwelijke iiifoniiatie kan

bevatten die niet voor u bestemd zijn De Autoriteit Persoonsgegevens aanvaardt geen aansprakelijklieid voor scliade van

welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten This email

including tlie attacliment s is solely intended for die addressee of dus message In case you have received diis email by
accident you are requested to report diis immediately to iiifo@autoriteitpersooiisgegeveiis nl You are also kindly
requested in dus case to delete diis email mcludiiig its attacluiieiit s and not to read or use its contents or provide its

contend to any dikd parties as diis email could contain personal and odier confidential data diat are not intended for you

Hie Dutch Data Protection Audiority Autoriteit Persoonsgegevens does not accept any liability for damages of any

kmd related to die risks kivolved when sending messages electronically

1565256 00030



les

—

AUTORITEIT

PERSOONSGEGEVENS Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

Bezuidenhoutseweg30 2594AV Den Haag
T 070 8888 500 F 070 8888 501

autoriteitpersaonsgegevens nl

A

Ve rtrouwe I Ij k Aa ngetekend

De Ministervan Financien

Directoraat Generaal Belastingdienst

Persoonsgegevens

Postbus 20201

2500 EADEN HAAG

Ons kenmerk

Z2022 01800

Datum

12 mei2022

Contactpersoon
Persoonsgegevens

070 8888 500

Onderwerp
Verzoek omvoorafgaande raadpleging verzoek om aanvullende informatie ontvangstbevestiging

Geachte Persoonsgegevens

U heeft een verzoek om een voorafgaande raadpleging ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens AP

Hetgaat om bet verzoek methet zaaknummerz2022 oi8oo

Aanvullende informatie

Op 21 april 2022 heeft de AP uverzocht aanvullende informatie te verstrekloen

Op 12 mei 2022 heeft u binnen de door de AP gestelde termijn aanvullende informatie verstrekt

Volgende stap
Mede op basis van de door u additioneel aangeleverde informatie beoordeelt de AP uw verzoek De AP

bericht u daar zo snel mogelijk over

U kunt pas starten met het verwerken van de persoonsgegevens als wij de procedure van een voorafgaande

raadpleging hebben afgerond

Tot slot

Uc vertrouw erop u met deze briefvoldoende te hebben geinformeerd Meer informatie over een

voorafgaande raadpleging vindt u ook op onzewebsitewww autoriteitpersoonsgegevens nl Heeft u

vragen over de procedure Dan kunt u hierover met mij contact opnemen

1

1565379 00031



les

—

AUTORITEIT

PERSOONSGEGEVENS

A

Ons kenmerk

Z2022 01SOO

Datum

12 mei2022

Hoogachtend

Autoriteit Persoonsgegevens
Namens deze

Persoonsgegevens

2 2

1565379 00031



To Persoonsgegavens gminfin nl]

]@min fin nl] Persoonsgegevens ^autoriteitpersoon sgegeven s nl]Cc Persoonsgegevens

From

Sent

Subject Uitkomst verzoek tot voorafgaande raadpleging Beoordelen en bepalen voorgestelde behandelwijze
Received

Kapteijn mr ir ing A P J

Thur 7 21 2022 12 52 15 PM

Thur 7 21 2022 3 00 43 PM

20220721 Z2022 01800 Brief advies Beoordelen en bepalen voorgestelde behandelwllze pdf

20220721 Z2022 01S00 Advies Beoordelen en bepalen voorgestelde behandelwiize pdf

Geachte Persoonsgegevens

BIjgevoegd de brief met de bijiage waarin het advies van de AP is opgenomen ten aanzien van aanvraag voor een voorafgaande

raadpieging Beoordeien en bepalen voorgestelde behandelwijze Deze brieven zijn vandaag ook per post verstuurd

Hartelijke groet

Persoonsgegevens

AUTORITEIT

PERSOONSGEGEVENS—

[rsoonsgege^ utoriteitpersoon sgegeven s n i

T070 8888 500 F 070 8888 501

Bezoidenhoutseweg 30^ 2594 AV Den Haag [tot 26 augustus 2022

Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

autoriteitpersoonsgegevens nl

Let op de Autoriteit Persoonsgegevens AP gaat verhuizen

Vanaf maandag 29 augustus is de AP gevestigd aan de Hoge Nieuwstraat 8 in Den Haag 0ns postadres en telefoonnummer biijven ongewijzigd

Deze e mail mclusief bijlage ii is uitsluiteiid bedoeld voor de geadresseerde ii van dit beiicht Moclit u deze e mail per

ongeluk ontvangen dan wordt u verzocht dit onmiddellijk te berichten aan inl‘o@autoriteitpersoonsgegevens nl Tevens

wordt u in dat geval vriendelijk veizocht om de e mail inclusief bijlage n te verwijderen en de iiilioud niet te bekijken te

gebmiken of te verstiekkeii aan derdeii omdat deze e mail persoonsgegevens en andere veitrouwelijke infomiatie kan

bevatten die niet voor u bestemd zijn De Autoriteit Persoonsgegevens aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van

welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektroniscli verzenden van berichten This email

including tlie attacliment s is solely intended for die addressee of diis message In case you have received diis email by
accident you are requested to report diis iiimiediatel^rtoiinsgefesiitoriteitpersooiisgegeveiis nl You are also kindly
requested in diis case to delete diis email including its attachuient s and not to read or use its contents or provide its

contents to any diird parties as dus email could contain personal and odier confidential data diat are not intended for you

Tlie Dutch Data Protection Audiority Autoriteit Persoonsgegevens does not accept any liability for damages of any

kind related to die risks involved when sending messages electiomcally
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Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

Bezuidenhoutseweg30 2594AV Den Haag
T 070 8888 500 F 070 8888 501

autoriteitpersaonsgegevens nl

Aangetekend

De minister van Financien

Directoraat Generaal Belastingdienst

Persoonsgegevens

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Ons kenmerk

Z2022 01800

Datum

21 ju 112022

Contactpersoon

Persoonsgegevens

Onderwerp
Advies beoordelen enbepalenvoorgestelde behandelwijze

Geachte I Persoonsgegevens

Zoals u eerderis berichtheeft de Autoriteit Persoonsgegevens AP uwverzoeli om eenvoora aande

raadplegingvan 22 maart 2022 op grondvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG op

22 maart 2022 ontvangen Het verzoelf is onder zaalmummer Z2022 01800 in onze administratie

opgenomen Uw verzoekbetrefl“beoordelenenbepalen voorgesteldebehandelwijze’ hiema deverwerking

Op basis van de door u aangeleverde informatie deelt de AP u mede dat uw verzoek niet door de AP

beoordeeld kan wordenvolgens de voorafgaande raadpleging op basis van artikel 36 van de AVG De AP is

derhalve niet gehouden tot het gevenvan advies Meer uitleg hierover vindt u in het bijgevoegde advies

Toch advies van de AP

Ondanks het feit dat de AP niet gehouden is tot het gevenvan advies heefl de AP bij uitzondering toch de

keuze gemaalct om u te adviseren op basis van haar adviesbevoegdheid op grondvan artikel 58 lid 3 sub b

van de AVG

Daarbij heeft de AP meegewogen dat het opsporen van fraude een belangrijke taalc is Juist bij de

uitvoering van die taalc waarbij fouten ofonduidelijkheden kunnen leiden tot voorvallen die bijzonder veel

invloed hebben op de rechten en vrijheden van burgers is het essentieel om uiterst zorgvuldig te werk te

gaan Nu de AP heeft waargenomen tot weUse schrijnende gevallen onrechtmatige verwerldngen in het

kadervan fraudebestrijding in het verleden hebben geleid heeft de AP de door uvoorgelegde

vooigenomenverwerldng van een advies voorzien

Bijlage n Advies Beoordelen en bepalen voorgestelde behandelwijze 1
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Ons kenmerk

Z2022 01SOO

Datum

21 juli2022

Uvindt het advies bijgevoegd De belangrijkste punten uit dit advies betreffen de volgende punten

• De door de Belastingdienst overgelegde Gegevensbeschermingseffectbeoordeling GEB ziet

maar op een beperlct deel van de verwerkingen waarin gebruik wordt gemaalct van fraudesignalen
Door deze beperkte scope is het voor de AP en voor de Belastingdienst zelfmet mogelijk alle

risico’s voor de betroklcenen die het verwerkenvan fraudesignalen door de Belastingdienst met

zich brengt te beoordelen De AP adviseert de minister voor de start van de verwerking een

totaalbeeld op te stellen waarin alle risico’s voor aUe betrokkenen in deze hele ketenvan

verwerkingen van fraudesignalen binnen en buiten de Belastingdienst zijn meegewogen en op

basis waarvan de minister tot het oordeel is gekomen dat deze verwerkingen in overeenstemming
met de AVG zijn

• Voor alle verwerkingen die de Belastingdienst in het kadervan de behandeling van fraudesignalen
wil uitvoeren dient zij een voldoende duidelijke en nauwkeurige wettehjke grondslag te hebben

Deze wettelijke grondslagen moeten gerealiseerd zijn voordat de voorgenomenverwerkingen

aanvangen De AP adviseert de minister om na te gaan ten aanzienvan weUce verwerkingen
nadere wettelijke borgingvereist is en deze wettelijke borging te initieren

• De persoonsgegevens die worden verwerlct moeten op grond van het beginsel van

dataminimalisatie worden beperkt tot wat noodzalcelijk is voor de doeleinden waarvoor zij
worden verwerlct Hiervoor is nog onvoldoende aandacht Zo weet de Belastingdienst nog niet in

welke mate het verwerkenvan de fraudesignalen iiberhaupt bijdraagt aan het verminderenvan

het fiscale nalevingstekort Ook bij het beoordelen van de signalen het intern doorzetten van

informatie uit de signalen aan Toezicht en het doorsturen van informatie uit signalen aan

andere overheidsorganisaties is onvoldoende aandacht voor de vraag ofaUeen die

persoonsgegevens worden verwerlct die noodzakelijk zijn

• De Belastingdienst noemt in de GEB het risico dat mensen over wie een meldingwordt gedaan
van deze melding nadelige gevolgen ondervinden terwijl nog niet is vastgesteld ofdaadwerkelijk

spralce is van fraude Dit risico wordt door de Belastingdienst te summier omschreven en te

weinig uitgewerkt Hierdoor worden maatregelen die mogelijk kunnen worden getroffen

mogelijk over het hoofd gezien Gezien de ervaringen uit het verleden is het van groot belang om

alle mogelijke zorgvuldigheid te betrachten om te voorkomen dat mensen die niet hebben

gefraudeerd toch nadelige gevolgen ondervinden van de voorgenomen verwerking Ook is te

weinig aandacht besteed aan de gevolgen en risico’s voor andere betrokkenen dan alleen degene

op wie de melding direct betrekldng heeft

• Persoonsgegevens die worden verwerkt dienen juist te zijn Dat houdt in dat systemen van de

Belastingdienst die wordengeraadpleegd bij het beoordelen van het signaal juiste

persoonsgegevens dienen te leveren Indien er in deze systemen nog onjuiste en of

discrirainatoire persoonsgegevens zouden staan bijvoorbeeld door onrechtmatige verwerkingen
in het verleden in FSV bestaat het risico dat de voorgenomenverwerking wordt gevoed met deze

2 4
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Ons kenmerk

Z2022 01SOO

Datum

21 juli2022

oude onjuiste informatie bij het beoordelen van een signaal De AP adviseert de minister ervoor

te zorgen datvoorkomen wordt dat oude onjuiste ofdiscriminatoire informatie uit de al

bestaande systemen van de Belastingdienst wordt betrokken bij het in de toekomst beoordelen

van de fraudesignalen

De AP is van mening dat er nog grote stappen dienen te worden gezet teneinde te kunnen sprelcen van een

verwerking die ten aanzien van de betroklcenen rechtmatig behoorlijk en transparant is Hoewel de AP

waameemt dat er stappen in de goede richting zijn gezet na het stilleggen van de applicatie Fraude

Signalering Voorziening FSV bestaan er nog onvoldoende waarborgen om positiefte kunnen adviseren

aangaande de verwerking en de bijbehorende applicatie Tijdelijke Signalen Voorziening TSV DeAP

heeft een uitgebreid advies opgesteld maar wil daarbij opmerken dat dit geen uitputtende lijst is van zaken

die verbeterd moeten worden U vindt het advies bijgevoegd

De AP adviseert u de verwerking niet aan te vangen totdat de adviezenvan de AP zijn verwerlct

Wat betekent dit

De procedure van de voorafgaande raadpleging is hiermee beeindigd Dat laat uiteraard onverlet dat de

voorgelegde verwerking moet voldoen aan deAVG Dat betrefl bijvoorbeeld de eis dat u als

verwerkingsverantwoordelijke een in de AVGgenoemde grondslag moet hebbenvoor de verwerking
maar ook dat de verwerking voldoet aan de beginselenvan rechtmatigheid transparantie doelbinding en

juistheid dat voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de

persoonsgegevens te beschermen en dat u als verwerkingsverantwoordelijke ook kan aantonen dat aan al

die voorwaarden en eisen wordt voldaan

Juridisch kader

Voor uw aanvraag geldt artilcel 36 eerste lid van de AVG als juridisch kader Hetverstrekte advies is

gebaseerd op de bevoegdheid die die AP heeft in het kader van artikel g8 lid 3 sub b AVG

Openbaarmaking van dit advies

Nadat de Tweede Kamer door u is geinformeerd komen het advies en deze aanbiedingsbriefook via de AP

beschikbaar

Tot slot

Uc vertrouw erop u met deze briefvoldoende te hebben geinformeerd Meer informatie over een

voorafgaande raadpleging vindt u ook op onzewebsitewww autoriteitpersoonsgegevens nl Heeft u

vragen over de procedure Dan kunt u hierover met mij contact opnemen

Wij zullen tevens een kopie van deze briefter informatie aan uw Functionaris voor Gegevensbescherming
sturen
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Ons kenmerk

Z2022 01SOO

Datum

21 juli2022

Hoogachtend

Autoriteit Persoonsgegevens

Persoonsgegevens
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Advies over de voorgenomen verwerking
beoordelen en bepalen voorgestelde

behandelwijze door de Minister van Financien

Belastingdienst z2022 01800

1 Inleiding

Op 22 maart 2022 heeft u ingevolge artikel 36 eerste lid van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming AVG bij de AutoriteitPersoonsgegevens AP eenverzoek omvoorafgaande

raadpleging ingediend Het verzoek betreft een voorgenomenverwerking van persoonsgegevens met de

naam ‘Beoordelen en bepalen voorgestelde behandelwijze’ Deze voorgenomen verwerking ziet

kortgezegd op het door de Belastingdienst ontvangen verrijken beoordelen en doorzendenvan meldingen
van particulieren en private ofpublieke organisaties over mogelijke niet nalevingvan wet en regelgeving

2 Procedureverloop

De AP heeft op 22 maart 2022 het verzoek omvoorafgaande raadpleging ontvangen

Op 23 maart 2022 heeft de AP een ontvangstbevestiging aangaande het verzoelt om voorafgaande
raadplegingverstuurd

Op 23 maart 2022 heeft de AP u verzocht aanvullende informatie aan te leveren betrefiende het verzoek

om voorafgaande raadpleging teneinde te bepalen ofuwverzoek in behandelingkon worden genomen

Op 1 april 2 022 heeft u de AP voorzien van aanvullende informatie

Op 5 april 2022 heeft de AP u geinformeerd over het feit dat de AP het verzoek per 1 april 2022 in

behandebng heeft genomen Tevens informeerde de AP u over het feit dat vanwege de complexiteit van

uw aanvraag de behandeltermijnvan acht weken met zes weken werdverlengd

Op 21 april 2022 heeft de AP u enlcele vragen gesteld en u verzocht deze vragen schriftelijk te

beantwoorden Hierbij heeft de AP u aangegeven dat gedurende de termijn die u nodig hadvoor de

beantwoordingvan de vragen de behandeltermijn van het verzoek werd opgeschort

Op 12 mei 2022 heeft u de door de AP op 21 april 2022 gestelde vragenbeantwoord

De AP heeft derhalve het advies gebaseerd op

de informatie die is verstrekt in het kadervan het verzoelc om voorafgaande raadpleging d d 23

maart 2022

informatie uit de beantwoordingvan vragen die door de AP zijn gesteld op 23 maart 2022

informatie uit de beantwoordingvan vragen die door de AP zijn gesteld op 21 april 2022

De AP heeft geen feitenonderzoek uitgevoerd

Vandaag 21 juli 2022 informeert de AP u over de uitkomst van de procedure van de voorafgaande
raadpleging en ontvangt u van de AP een advies op grond van artikel 58 lid 3 sub b AVG

1565249 00034
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3 Feitelijke weergave voorgenomen verwerking verkort

Voor de behandeling vanmeldingen over mogelijke niet naleving vanfiscale wet en regelgeving hierna

koitweg ‘signalen’ is de Belastingdienstvoomemens de verwerking “Beoordelen enbepalenvoorgestelde

behandelwijze” in te gaan zetten Om deze voorgenomenverwerking te ondersteunen heeft de

Belastingdienst de applicatie Tijdelijke Signalen Voorziening TSV gebouwd De APheeft documentatie

ontvangen die ziet op versie i i van TSV

De voorgenomenverwerldng en TSV zijn op dit moment dusdanig aan elkaarverbonden dat hetgeen de

AP in dit advies opmerkt zowel gezien moet worden als een advies inzake de voorgenomen verwerking als

ten aanzienvan de inzet van TSV bij de voorgenomenverwerking

De voorgenomenverwerldng bestaat uit een aantal stappen Uit de

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling GEB versie 3 3 van 21 februari 2022 blijkt dat de verwerking
uit de volgende stappen bestaat

Registreren melding

De ontvangst van de melding en het bepalen van de bevoegdheid om deze melding in behandeling
te nemen

1

Behandelen signaal

Het bepalenvan het subject en het hepalen van de competente directie binnen de Belastingdienst
zodat het signaal op de juiste plek terecht komt

Goedkeuren behandeling signaal

Het goedkeurenvan bevoegdheid subject en competentie in TSV door de geautoriseerde
goedkeurder

2

3

Doorsturen signaal

In deze stap vindt verwerking van persoonsgegevens plaats voor het doorsturen van een signaal in

een combinatie van de volgende situaties

Signalen die niet onder de bevoegdheidvan de Belastingdienst vallen maar wel onder de

doorzendverphchtingvan artikel 2 3 van Awb worden doorgestuurd naar een andere publieke
organisatie

Signalen die wel onder de bevoegdheid vallen en tevens relevant zijnvoor een andere publieke

organisatie worden doorgezonden naar die andere publieke organisatie indien de Belastingdienst
daarvoor een grondslag heeft

Signalen die wel onder de bevoegdheid vallen maar niet behoren tot de competentie van de

oiganisatieonderdelen Particulieren P Grote Ondernemingen GO ofMidden en Kleinbedrijf
MKB kunnen worden doorgestuurd naar een onderdeel binnen de Belastingdienst dat wel

competent is

4

Inhoudelijke behandeling signaal

Door een medewerkervan de competente directie wordt het signaal getoetst op een potentieel
fiscaal nalevingstekort

Goedkeuren inhoudelijke behandeling

5

6

2 17
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Het goedkeurenvan het voorstel voor de behandelwijze door de geautoriseerde goedkeurder Na

deze stap kan het signaal worden overgedragen naar de vervolgprocessen binnen Toezicht De

uitkomst van deze stap wordt vastgelegd in TSV

Doorsturen voorstel behandelwijze

In deze stap wordt het signaal met de daarbij voorgestelde behandelwijze overgedragen naar de

vervolgprocessen binnen Toezicht

Verwijderen melding uit postbus

Het signaal wordt uit de postbus van het informatieloketverwijderd nadat het is vastgelegd in

TSV Het oorspronlcelijke mailbericht met eventuele bijlagen wordtvoor de periode tot

realiseringvan TSV 2 0 bewaard in een afgeschermde map per directie in Notes

7

8

4 Beoordelingverzoekom voorafgaande raadpleging artikel 36 AVG

Uit het aanvraagformulier bij het verzoelc blijkt dat de minister twee risico’s heeft geidentificeerd welke

zijn geclassificeerd als hoge restrisico’s Voor deze restrisico’s heeft de minister verzocht om een

voorafgaande raadpleging van de AP Het gaat om de volgende twee risico’s

1 “Degrondslag voor de verwerking vanpersoonsgegevens waarvan bijzondere en strafrechtelijke

persoonsgegevens deel kunnen uitmaken is nieteenduidig en wettelykgeregeld
2 “Een aantal maatregelen voor de vastlegging vangegevens en verantwoording zal bij de start van hetproces

Bepalen en beoordelen voorgestelde behandelwijze nog nietgerealiseerdzijn in de applicatie TSV

De AP concludeert ten aanzien van het eerstgenoemde risico dat dit niet ziet op een restrisico ten aanzien

van onderdelenvan de voorgenomenverwerldng De aanwezigheidvan eengrondslag is namehjk een

voorwaarde voor eenverwerldng Omdat het ontbreken van een grondslag niet kan worden gemitigeerd
met andere maatregelen is er geen sprake van een resirisico

Het tweede door de minister aangevoerde risico ziet ook niet op een resfrisico ten aanzien van onderdelen

van de voorgenomenverwerldng Dit risico is immers door de verwerkingsverantwoordelijke juist wel te

mitigeren door de verwerking pas aan te vangen op het moment dat aUe al voorgenomen en beschreven

maatregelen zijn gerealiseerd

De minister heeftvoor andere dan de hierboven genoemde twee risico s geenvoorafgaande raadpleging
verzocht Bij debeschrijvingvan de risico’s van de voorgenomenverwerking in de GEB staat niet vermeld

ofde minister deze risico’s classificeert als hoge restrisico’s

Dit leidt tot de conclusie dat de risico’s waarvoor de minister heeft verzocht om een voorafgaande

raadpleging niet zien op restrisico’s in de zin van artilcel 36 AVG ten aanzien van onderdelenvan de

voorgenomenverwerldng Het verzoek omvoora^aande raadpleging op grondvan artikel 36 AVG kan om

die reden niet worden toegewezen Zoals hieronder zal worden toegelicht ziet de AP echter wel aanleiding
tot het gevenvan advies

5 Toch advies AP artikel 58 AVG

Hoewel het verzoek van de minister met voldoet aan de voorwaarden voor een voorafgaande raadpleging

op grond van artikel 36 AVG heeft de AP besloten om in plaats van een voorafgaande raadpleging gebmik
te makenvan haar bevoegdheid tot het gevenvan advies ingevolge artikel 58 lid 3 onder b AVG De

beslissing om toch een advies te geven hoewel niet is voldaan aan de voorwaarden voor een voorafgaande

raadpleging is een uitzondering op de gebruilcelijke werkwijze van de AP Het makenvan deze
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idtzondering is ingegeven door het grote aantal betrokkenen de mogelijk grote gevolgen voor betrokkenen

en het maatschappelijk belang van een zorgvuldig ingericht proces bij de Belastingdienst voor het

ontvangen beoordelen en doorsturen van signalen over mensen inverband met het mogelijk door hen niet

nalevenvanwet en regelgeving

De AP heeft een mtgebreid advies opgesteld maar wil daarbij opmerken dat dit geen hmitatieve lijst is van

bevindingen De AP adviseert de minister ook zelfte onderzoeken welke van de door de AP opgenomen

adviezen in breder verband dient te worden geadresseerd Bijvoorbeeld indien signalen binnen de

Belastingdienst ook noginandere ^stemen dan TSV worden verwerlct

6 Advies AP artikel 58 lid 3 onder b AVG conclusie

Op basis van al hetgeen hiema is beschreven adviseert de AP u de voorgenomen verwerking
‘

beoordelen en

bepalen voorgestelde behandelwijze niet aan te vangen nu de verwerking op verschillende onderdelen niet in

overeenstemming lijkt te zijn met de AVG Ook bestaat er op verschillende punten onduidelijkheid over de

rechtmatigheid van de voorgenomenverwerking zoals u ook zelfheefl geconstateerd Deze

onduidelijldieden dienen inhet leader van de verantwoordingsplicht te worden weggenomen Ook

onrechtmatigheden dienen te worden weggenomen om zeker te zijn dat de voorgenomen verwerking
rechtmatig kan worden ingezet

7 Observaties en adviezen AP

Scope7 1

De GEB en de overige door de Belastingdienst overgelegde stuklcen zien maar op een deel van de

gegevensverwerkingen waarin gebruik wordt gemaakt van signalen Een deel van de verschillende soorten

signalen die de belastingdienst gebruikt blijven geheel buiten beeld dit zijn in ellc geval de interne

signalen de signalen van buitenlandsebelastingdiensten de signalen die vanuit de FIOD buiten TSV om

aan andere overheidsorganisaties worden verstrelct en de signalen die actiefdoor de Belastingdienst
worden opgehaald p 9 GEB Ook zijn belangrijke delenvan de ketenvan gegevensverwerkingen waarin

signalen een rol spelen buiten de GEB gelaten AUeen de gegevensverwerkingen na het doorzetten van

een signaal vanuit een meldloket en voor het betrelcken van een signaal door Toezicht bij de afhandeling
van een specifielce casus zijn onderwerp van de GEB en zijn als zodanig voorgelegd aan de AP Het gebruilt
van algoritmes valt eveneens buiten de scope van de voorgelegde GEB omdat de GEB vermeldt dat er geen

algoritmes worden gebruikt Ook blijlct uit de GEB niet van het gebruik van automatische besluitvorming
zonder menselijke tussenkomst De informatieverzoelcen die andere overheidsorganen indienen bij de

Belastingdienst over bepaalde betroklcenen en de rol die deze informatieverzoelcen al dan niet spelen bij de

aanpak van mogehjke belastingfraude zijn eveneens buiten scope van deze GEB Door deze beperkte
scope is het voor de AP niet mogelijk alle risico’s voor de betrokkenen die het verwerken van signalen door

de Belastingdienst met zich brengt te beoordelen Hierdoor valt eveneens geen compleet oordeel te geven

over de rechtmatigheid van de verwerldngen door de Belastingdienst 66k niet over aUeen de verwerldngen
die binnen TSV plaatsvinden omdat bij deze beoordeling alle risico s voor betrokkenen die voortvloeien

uit het gebruilc van signalen door de Belastingdienst relevant zijn Het advies van de AP spitst zich derhalve

toe op die elementen binnen de voorgelegde verwerldng die naar het oordeel van de AP in elk geval
aanpassing ofnadere aandacht van de Belastingdienst behoeven

Wat voor de AP geldt geldt overigens ook voor de Belastingdienst zelf Zonder een voUedig beeld van de

risico’s voor de betrokkenen is een oordeel over de rechtmatigheid van de eigen verwerldngen niet goed
denkbaar
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De AP adviseert de ministervoor de start van de verwerking een totaalbeeld op te stellen waarin alle

risico’s voor alle betrokkenen in deze hele keten van verwerkingen binnen en buiten de Belastingdienst

zijn meegewogen en op basis waarvan de minister tot het oordeel is gelcomen dat deze verwerkingen in

overeenstemming met de AVG zijn

Toekomstige maatregelen en aanpassingen

Een andere beperking die geldt voor het gevraagde advies is dat in de GEB en de overige oveigelegde
stukken veelvuldig melding wordt gemaakt van maatregelen en aanpassingen die voorzien zijn maar nog

niet geimplementeerd Voorstelbaar is dat bij het implementeren van de voorgenomen maatregelen en
functionahteiten van TSV gestuit wordt op nieuwe onverwachte vragen ofcomplicaties ofop nieuwe

risico’s voor betrokkenen die niet in de GEB zijn meegenomen en ook niet voor advies zijnvoorgelegd Dit

is een reden te meer om het advies van de AP te zien in de context van de thans voorgelegde stukken

Omdat de thans nog niet geimplementeerde maatregelen naarverwachting zullen bijdragen aan de

bescherming van persoonsgegevens en waarborgen bij een gevoelige en ingrijpende verwerking als de

onderhavige van groot belang zijn is het advies om niet te starten met TSV voordat alle reeds

voorgenomen maatregelen die in de overgelegde stuklcen worden genoemd geimplementeerd zijn

7 2

7 3 Verwerken van adviezen van de FG

Voorts merkt de AP op dat in de aangepaste versies van de GEB die zijn opgesteld nadat de FG adviezen

heeft uitgebracht niet steeds duidelijk is op welke wijze de adviezen en opmerkingen van de FG over de

eerdere versie van de GEB zijn verwerkt ofwaarom deze adviezen en opmerkingen niet zijn overgenomen
ofopgevolgd Bij de overgelegde stuldcen zijn twee voor zover de AP kan waarnemen zorgviildige en

onderbouwde adviezen van de FG verstrelct Hoewel niet altijd aUe adviezen van een FG dienen te worden

overgenomen ofopgevolgd is het wel wenselijk om toe te lichten waarom adviezen van de FG niet zijn

overgenomen ofopgevolgd als dit het geval is In dit geval had het opnemen van een motivatie

hieromtrent des te meervoor de hand gelegen nu de FG daar ook zelfop heeft gewezen in zijn advies van

27 januari 2022

De gezamenlijke Europese gegevensbeschermingstoezichthouders hebben richtlijnen uitgebracht over de

positie en de taken van de FG welke in 2018 is belcrachtigd door de European Data Protection Board

EDPB Daarin hebben zij gesteld dat “de mening van dejunctionaris voorgegevensbescherming naarbekoren in

ovenveging wordtgenomen Bij onenigheid raadt de WP2p alsgoedepraktijk aan om de redenen voor het nietvolgen van

het advies van dejunctionaris voorgegevensbescherming tedocumenteren”
^
Hoewel de AP niet wil suggereren dat

er sprake zou zijn van onenigheid adviseert de AP mede in het licht van een eerdere constatering van de

AP
’

in de toekomst toe te lichten waarom adviezen van de FG niet zijn overgenomen ofopgevolgd als dat

het geval is

7 4 Transparantie

Een gegevensverwerldng is alleen rechtmatig als deze voldoende transparant is artikel 5 lid 1 onder a

AVG Bij de voorgenomen gegevensverwerking zal volledige transparantie niet op elk moment naar eUce

■

Pagina 17 van WP 243 rev 01 Richtlijnen voor functionarissen voor gegevensbescherming laatstelijk herzien en goedgekeurd op 5 april
2017

“
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betrold^ene mogelijk zijn bijvoorbeeld omdat dit bet uiteindelijke doel bet bestrijden van fraude ernstig
in bet gedrang zou kunnen brengen Belangrijk is daarom dat een betrokkene die niet direct kan worden

geinformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens zicb in elk geval acbterafeen goed beeld kan

vormen van de manier waarop zijn gegevens door de Belastingdienst zijn verwerkt

De AVG normeert de mogelijkbeid om onder omstandigheden bet voldoen aan bepaalde verplicbtingen
buiten toepassing te laten Artikel 14 lid 5 AVG bevat bijvoorbeeld een dergelijke mogelijkbeid Een

eventuele toepassing van laatstgenoemde artikel wordt ecbter in de GEB niet gemotiveerd

De AP adviseert de minister om concreet uit te werken boe invulling wordt gegeven aan bet beginsel van

transparantie ten aanzien van deze verwerking

RisicobeoordelingTraudebestrijding

Ten aanzien van bet in de GEB bescbreven risico “Fraudebestrijding merkt de AP op dat bierbij staat

vermeld ”0p basis van persoonsgegevens in signalen over een mogelijke niet naleving vanfiscale verplicktingen wordt

een betrokkene mogelijk bij voorbaataangemerkt alsfiaudeur Hierdoor kunnen bijde betrokkene in kwestiefinanciele
verliezen reputatie ofanderszins relationele schade ofenig under economisch ofmaatsckappelijk nadeel ontstaan

”

Het in de GEB bescbreven risico ziet op de gevolgen van bet bij voorbaat worden aangemerkt betrokkene
als fraudeur dus zonder dat is vastgesteld dat daadwerkelijk sprake is van fraude Gezien de ervaringen uit

bet verleden met fraudebestrijding en de langdurige nadelige effecten op bet leven van betrokkenen is bet

van groot belang om alle mogelijke zorgviddigbeid te betracbten om te voorkomen dat mensen die niet

bebben gefraudeerd toch nadelige gevolgen ondervindenvan de voorgenomen verwerldng Het risico

zoals dat nu in de GEB staat bescbreven is te summier omscbreven en te weinig uitgewerlct Door niet

verder uit te werken op wellce manieren betrokkenen nadelige gevolgen kunnen ondervindenvan een

melding die een derde over ben beeft gedaan bij de belastingdienst worden mogelijke maatregelen die

mitigerend kunnen werken mogelijk over bet boofd gezien De AP adviseert de minister om zorgvuldig na

te gaan welke risico’s er Icunnen ontstaan voor mensenvan wie nog niet is vastgesteld ofzij fraude bebben

gepleegd maar over wie wel een melding wordt gedaan door een derde En om als deze risico’s voldoende

in beeld zijn mitigerende maatregelen te implementeren om deze risico s zoveel mogelijk weg te nemen

7 5

7 6 Risico s voorandere betrokkenen

De AP merkt op dat de in de risicoanalyse van de GEB genoemde risico’s zien op de risico’s die

belastingplichtigen lopen bij de voorgenomenverwerking Hoewel belastingplicbtigen de belangrijkste

groep betrokkenen zijn ziet de AP in de risicoanalyse niet dat ook de risico’s voor andere betrokkenen zijn

geadresseerd Door de meldingen en bet verwerken daarvan worden immers ook persoonsgegevens van

ambtenaren van Belastingdienst verwerkt Daamaast worden ook persoonsgegevens van de melders

verwerkt bijvoorbeeld indien zij via de meldpunten contact opnemen en daarbij communicatiegegevens
wordenverwerkt en van andere personen die de melders noemen Het is nu niet duidelijk ofde minister
van mening is ofen in hoeverre ambtenaren melders en mensen die worden genoemd in de melding
maar niet degene zijn op wie bet signaal direct betrekking beeft risico’s ondervindenvan deze verwerking

De AP adviseert de minister de risico’s voor deze drie groepen en eventuele nog andere groepen

betroldcenen uitvoeriger te inventariseren en te onderzoeken ofer maatregelen nodig zijn om deze risico’s

te mitigeren
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Interneverdelingverantwoordelijkheden

Oppag 2ivande GEBstaat “DedirecteurenvanMKB PenGOzi}n degemandateerde
verwerkingsverantwoordelijken namens de Minister van Financien voor de verwerking van persoonsgegevens door

medewerkers waarvoorzij hierarchisch verantwoordelijk zijn in allestappen van ketprocesBekandelwijze De

directieMKB zal op de naleving van deolgemeneAVG verplichtingen toezien en ah aanspreehpunt en coordinator

optreden bij image en ofcorrectieverzoeken

Bij eenverdeling van verantwoordelijkhedentussen verschillende directeuren is het vanbelang dat

precies helder is wie waarvoor verantwoordelijk is De term “de algemeneAVG verplichtingen geeft niet

concreet weer waar de directeur MKB precies voor verantwoordelijk is Dit vergroot het risico dat er

misverstanden ontstaan tussen de verschillende directies ten aanzien van de vraag wie waarvoor

verantwoordelijk is wat het risico vergroot dat AVG verplichtingen niet worden opgepakt

De AP advise ert de minister om concreet uit te werken welke directeur waarvoor verantwoordelijk is ten

aanzienvan de voorgenomenverwerking

7 7

Verwerkingsdoeleinden

Op pagina 21 van de GEB worden de verwerkingsdoeleinden voor het ‘proces Behandelwijze’ beschreven

Het verwerken volgens een welbepaald uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd do el is een van de

beginselen inzalce de verwerking van persoonsgegevens uit de AVG De beschrijving zoals deze is

opgenomen wekt de indruk dat er louter spralce is van verwerkingen binnen de Belastingdienst en niet van

verstrekkingen aan andere overheidsorganisaties Deze verstreld ingen zijn in de GEB echter wel

opgenomen

De AP adviseert de minister te hezien ofhet verstrekken van informatie uit signalen aan andere

overheidsorganisaties aan de omschrijving van de verwerkingsdoelen van de voorgenomen verwerking
moet worden toegevoegd

7 8

Effectiviteit van verwerken signalen onbekend

Inde GEB staat op p “Op ditmoment beschiktdeBelastingdienst niet over concrete cijfers over het aandeel datde

behandeling van signalen inneemt in het verminderen vanhetfiscale nalevingstekort Bezien wordtkoe dit inzickt

verkregen kan worden Op basis daarvan kan ketprocesBekandelwijze eventueel worden bijgesteldom evenredigkeid te

verzekeren De mate waarin de signalen bijdragen aan het verminderen van het fiscale nalevingstekort is

zeer relevante informatie voor de beoordeling van de noodzaak inclusiefde proportionaliteit en de

subsidiariteit van de verwerldng van deze signalen door de Belastingdienst

De AP adviseert de minister om hiemaar op de kortst mogelijk termijn onderzoek te doen en de resultaten

daarvan mee te nemen bij het inrichten ofaanpassen van de verwerkingen Bij het onderzoekenvan het

effect van de signalen zou ook onderscheid gemaakt moeten worden naar de verschillende typen signalen
bijvoorbeeld qua herkomst omdat het voorstelhaar is dat deze met in gelijke mate bijdragen aan het

uitoefenen van de talcen van de Belastingdienst Daarbij is het ook relevant om te onderzoeken ofde

verwerkingvan exteme signalen effectiever is dan bijvoorbeeld het acteren op basis van alleen de eigen

waamemingen van de Belastingdienst bijvoorbeeld als de Belastingdienst zelfonrechtmatigheden
detecteert in aangiften van personen waarover geen signalen zijnbinnengekomen

7 9
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7 10 Dataminimalisatie

Het beginsel van dataminimalisatie vergt een onderzoek naar de vraag welke persoonsgegevens

noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te bereiken Nu er door de Belastingdienst voor is gekozen

geen eisen te stellen aan de wijze waarop signalen dienen te worden gemeld bestaat er ook geen

mogelijldieid om het meldenvan bepaalde informatie onmogelijk te maken ofzoveel mogelijk tegen te

gaan In de meldingen die over personen worden gedaan kunnen alle denkbare soorten persoonsgegevens

zijn opgenomen Deze observatie deed de AP overigens ook in haar onderzoel^ naar ESV ^

Maar dat betekent nog niet dat de eenmaal ontvangen signalen integraal moeten worden verwerkt In de

huidige documentatie is onvoldoende uitgewerkt ofis onderzocht in hoeverre het mogelijk is om niet

voor het doel noodzakelijke informatie uit signalen te verwijderen Dit kan resulteren in signalen die

integraal intern en extern worden doorgezet en met daarin informatie die niet noodzaleelijk is voor het

doel van de verwerking het tegengaan van belastingontduildng Voor zover er binnen TSVvoorzien is in

een exportfunctionaliteit kan het onzorgvuldig malten en doorsturen van exporten deze onwenselijke
situatie ten aanzien van dataminimalisatie versterken

De AP adviseert de minister ten aanzien van het doorzendenvan signalen aan andere

overheidsorganisaties om na te gaan wellce gegevens voor de verschillende overheidsorganisaties waar de

Belastingdienst persoonsgegevens uit signalen aan doorstuurt noodzakelijk zijn en welke niet Dit zal

per overheidsorganisatie kunnen verschillen Informatie die niet noodzakelijk is voor een spedfieke
overheidsorganisatie zou niet moeten worden doorgezonden aan deze organisatie Het advies is om dit

vervolgens zoveel mogelijk technisch in te regelen

Ten aanzien van het intern doorzetten van signalen naar Toezicht ziet de AP geen afweging in de

documentatie waarin is onderzocht of en zo ja op welke wijze dataminimalisatie of

beveiligingsmaatregelen zoals pseudonimisering kunnen worden toegepast om delen van een signaal afte

schermen indien die delen niet noodzakelijk zijnvoor de afhandeling van dat signaal Zo wordt in het

kadervan dataminimalisatie niet gesproken over de toereikendheid ofbeperking tot het noodzakelijke van

de gegevens Erwordt wel gehint op het gebruik van pseudonimiseringvan het signaal id enUU id maar

onduidelijk blijft hoe dit technisch is uitgewerkt en welk risico middels pseudonimisering wordt afgedekt

Vooralsnog lijlct de uitwerking binnen TSV aUeen te zien op een gelimiteerde zoekfunctionahteit op basis

van een signaal id ofUU id

Van een toepassing van pseudonimisering waarbij persoonsgegevens bijvoorbeeld NAW gegevens

wordenvervangen door een pseudoniem zodanig dat alleen de benodigde gegevens inzichtelijk zijn door

een geautoriseerde medewerker en zijn werkzaamheden lijkt geen sprake Hoewel dit niet voor alle

stappen in de verwerking werkbaar zal zijn kan wel worden onderzocht in welke stappen van de

verwerking het wel kan worden toegepast

In de GEB wordt ten aanzienvan het beginsel van dataminimalisatie wel gemeld dat signalen in TSV niet

langer worden opgeslagen dan noodzakelijk Dit ziet echter op het beginsel van opslagbeperking en niet op

het beginsel van dataminimalisatie

De AP adviseert de minister ten aanzien van het intern doorzetten van signalen naar Toezicht omte

onderzoeken op wellce wijze dataminimalisatie ofbeveiligingsmaatregelen zoals pseudonimisering
kunnen worden toegepast om de risico’s van de voorgenomenverwerking te beperken

^
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7 11 Fiscalerelevantie

Voor het zekerstellenvan de juistheid van persoonsgegevens dient er een sluitende definitie vanbegrippen
te zijn Deze lijlct er niet te zijn als het gaat om het begrip ‘fiscaal relevant nu er op verschillende plaatsen
in de overgelegde stukkenvan elkaar verschillende definities worden gehanteerd Voor de beoordelaars

van een signaal dient duidelijk te zijn waar een signaal aan dient te voldoen wil het ‘fiscaal relevant’ zijn
Indien deze duidelijkheid er niet is hestaat het risico dat betrokkenen om onduidelijke redenen of

mogelijk zeKs onterecht aan een onderzoek ofprocedure worden onderworpen Verschillende invullingen
van dit begrip kunnen ook leiden tot verschillende inzichten over wellce persoonsgegevens noodzalcehjk

zijn om te komen tot een afweging van ‘fiscaal relevant’

De AP adviseer de minister een eenduidige definitie van ‘fiscaal relevant’ op te stellen

7 12 Zoekcriteria

De afdeling Toezicht kan een ofmeerdere signalen zoelcen offilteren op bepaalde criteria In de aan de AP

toegestuurde documentatie is niet te zien op welke criteria allemaal kan worden gezocht De AP adviseert

de minister om na te gaan ofhet gebruik van deze zoekcriteria niet onbedoeld kan leiden tot

discriminatoire behandelingvan betroldcenen Bij de criteria die voor de AP zichtbaar zijn BSN RSIN

signaal ID opvoerend kantoor urgentie datum binnenkomst en datum goedkeuring hjkt dat niet voor de

hand te liggen maar een deel van de zoekcriteria is zo fijlct het niet in de toegestuurde stukken

opgenomen

De AP adviseert de minister te onderzoeken welke zoekcriteria kunnen worden gebruikt en ofdeze

legitiem zijn

Juistheid en mogelijk indirect hergebruik van oude onrechtmatig verwerkte persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wordenverwerkt dienen juist te zij n Dat houdt in dat systemen van de

Belastingdienst die worden geraadpleegd bij het beoordelenvan het signaal juiste persoonsgegevens
dienen te leveren Indien er in deze systemen nog onjuiste en ofdiscriminatoire persoonsgegevens zouden

staan bijvoorbeeld door onrechtmatige verwerldngen in het verleden in FSV bestaat het risico dat de

voorgenomen verwerldng wordt gevoed met deze oude onjuiste informatie bij het beoordelen van een

signaal

De AP advise ert de minister ervoor te zorgen dat voorkomen wordt dat oude onjuiste ofdiscriminatoire

informatie uitde albestaande systemenvan de Belastingdienst wordt betroldcen bij het in detoekomst

beoordelenvan de signalen in TSV

7 13

7 14 Opslagbeperking

Niet alle signalen zijn zodanig van aard dat zij worden overgedragen aan Toezicht Wat er met deze niet

overgedragen signalen precies gebeurt blijkt ondanks de verschillende passages hierover niet eenduidig
uit de overgelegde stulcken Ook is nietvoUedig duidehjk ofdoorgestuurde signalen daadwerkehjk ‘weg’

zijn ofdat ze ook achterblijven bij de verzendende partij bijvoorbeeld doordat ze nog in een mailbox te

vinden zijn

De AP adviseert de minister een sluitend overzicht op te stellen ten aanzien van de bewaartermijnenvan
de persoonsgegevens in de niet aan Toezicht overgedragen signalen met inbegrip van de wijze waarop
enwaar dezeworden bewaard

9 17
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Grondslagen algemeen

Het spreekt vanzelfdat de Belastingdienst voor de verwerkingen die zij wil uitvoeren in het kadervan de

voorgelegde verwerking Beoordelen enbepalen voorgesteldehandelwijze’ een wettelijke grondslag
moet hebben als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder c en ofe AVG Overweging 41 van de AVG zegt hierover

“Wanneerin dezeverordeningnaareen rechtsgrondofeenwetgevingsmaatregelwordtvemezen vereistditniet

noodzakelijkemijs dat een door een parlementvastgestelde wetgevingshandeling nodig is onverminderdde vereisten

overeenhomstig degrondwettelijke orde van de lidstaat in hvestie Deze recktsgrondofwetgevingsmaatregelmoet

evenwel duidelijk en nauwkeurig zijn en de toepassing daarvan moetvoorspelbaar zijn voor degenen op wie deze van

toepassing is zoals vereistdoor de rechtspraakvanhetHofvanJustitie van deEuropese Unie HofvanJustitie en het

EuropeesHofvoor deRechten van de Mens
”

Ook in de Nederlandse jurisprudentie zijn eisen geformuleerd ten aanzien van de vereiste dmdelijkheid en

nauwkeurigheid van de rechtsgrond en de voorspelbaarheid van de toepassing van deze rechtsgrondvoor

de betroldcenen In de bij ubelcende ANPR zaak ECLI NL HR 2Q17 286 Hoge Raad ir q2o68

rechtspraak nli overwoog de Hoge Raad “Uit de eis dat een inmenging in de uitoefening van het reektop respect

voor ketpriveleven moetzijn voorzien bij wet in accordance with the law vloeit voort dat die inmenging moetberusten

op een naarbehoren bekendgemaakt wettelijk voorschrift waaruitdeburger met voldoende precisie kan opmaken welke

opzijnprivelevenbetrekkinghebbendegegevensmethetoogop devervulling van eenbepaalde overheidstaakhinnen

warden verzameld en vastgelegd en onderwelke voorwaarden diegegevensmet dat doel kunnen worden bewerkt bewaard

en gebruikt De woorden “bekoudens bij ofkrachtens de wet te stellen beperkingen” in artikel 10 van de Grondwet brengen

bovendienmeedatbeperkmgen op hetrechtop eerbiediging van depersoonlijkelevenssfeerslechts kunnen worden

gerechtvaardigddoor ofkrachtens een wet informelezin r o 2 3 2

De AP adviseert de minister per verwerking te onderzoeken ofaan bovenstaande eisen is voldaan

7 15

G rondslag voor verwerking signalen

In de overgelegde GEB p 41 staat als maatregel opgenomen “In het wetsvoorstelgegevensverwerking

Belastingdienst dat in voorbereiding is degrondslagen voor het spontaan ontvangen vangegevens waaronder

bijzonderepersoonsgegevens door deBelastingdienst verstevigen” In de kolom restrisico op dezelfde pagina van

de GEB staat “Kans en impact van het restrisico dalen beide naar middel met de toets die isgedaan Niet lager omdat

daarvoor uiteindelijk wettelijke borging noodzakelijk is
”

Zoals de minister in de GEB constateert is voor de voorgenomen verwerkingen een wettelijke borging van

de grondslagen noodzakelijk Ten aanzienvan de opmerking in de GEB dat deze wettelijke borging
uiteindelijk noodzaltelijk is merkt de AP op dat deze wettelijke grondslag gerealiseerd moet zijn voordat

de voorgenomen gegevensverwerldng aanvangt daar een gegevensverwerldng zonder voldoende

duideUjke en nauwkeurige grondslag onrechtmatig is

De AP adviseert de minister om na te gaan ten aanzien van welke gegevensverwerkingen binnen het

proces ‘Beoordelen en bepalenvoorgestelde behandelwijze’ nadere wettelijke borging vereist is en deze

wettelijke borging te initieren

7 16

Verwerking persoonsgegevens uit openbare bronnen

In de toegestuurde informatie is opgenomen dat de Belastingdienst additioneel gebmik wil maken van

informatie uit open bare intemetjbronnen om relevante informatie betreffende de ontvangen signalen
te vergaren Hiermee Icuimen ontvangen signalen worden verrijkt Deze informatie kan helpen bij de

afweging die gemaakt wordt ten aanzien van de opvolging van signalen DeAP merkt op dat ook deze

verwerking aan de AVG dient te voldoen Ook bij het raadplegen van open bare intemet bronnen moet

7 17
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worden nagegaan ofer voor het verwerken van persoonsgegevens a omstig uit deze openbare
intemetbronnen eenvoldoende duidelijke en precieze grondslag is en dat moet zijn afgewogen ofdeze

verwerkingen noodzalcelijk zijn en voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

De AP adviseert de minister om aandacht te besteden bijvoorbeeld in juridische kaders en

werkinstructies aan de on mogelijkhedenbetreffende het inzettenvan open bare internet bronnen

Rechtsgrond voor verstrekken signalen aan andere publieke organisaties

Onderdeel van de voorgenomenverwerking is het doorsturen van ontvangen signalen aan andere

overheidsorganisaties Deels gebeurt dit omdat de Belastingdienst daartoe wettelijkverplicht is deels

vinden deze doorzendingenop verzoelc van de andere overheidsorganisaties plaats op grondvanartikel 6

lid 4 AVG verdere verwerking zo begrijpt de AP In de GEB is opgenomen pag 47 dat de juridische

grondslagen voor het doorsturen van signalen aan enkele overheidsorganisaties niet duidelijk zijn Voor

het doorsturen van persoonsgegevens uit signalen is uiteraard eengeldige grondslag nodig anders is

sprake van onrechtmatige gegevensverwerldngen

De AP adviseert de minister in het algemeen om geen persoonsgegevens uit signalen door te sturen

voordat duidelijk is dat er deugdeUjke grondslagen zijn voor het verstrekken van dit soort gegevens aan de

betrelfende overheidsorganisaties Uit de toegestuurde stuMcen blijkt dat de Belastingdienst van oordeel is

dat de grondslagen voor het verstrekken van gegevens uit signalen aan de KvK GGD en IGJ niet

eenduidig zijn vast te stellen Handleiding TSV p 32 DeAP adviseert de minister aan deze organisaties

geen informatie uit signalen toe te sturen zolang niet helder is dat hiervoor geldige grondslagen zijn

Een ander advies van de AP betreft het ‘op verzoelt verstrelcken van persoonsgegevens uit signalen aan

andere overheidsorganisaties op grond van artilcel 43c eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling
AWR Artikel 43c lid 2 UAWRbepaalt dat de in het eerste lid van dat artilcel bedoelde gegevens worden

verstrekt op verzoek van het hetreffende hestuursorgaan Uit de overgelegde stukken hhjkt dat de

Belastingdienst convenanten heeft afgesloten met deze overheidsorganisaties en dat deze convenanten

door de Belastingdienst worden beschouwd als een doorlopend verzoek van de andere

overheidsorganisatie omde gegevens te ontvangenvan de Belastingdienst De AP heeft deze convenanten

niet bekeken maar adviseert de minister kritisch te kijken ofdeze uitleg en het daaraan gekoppelde
structured delen van de gegevens met andere overheidsorganisaties wel strookt met en niet verder gaat
dan de bepaling in de UAWR dat gegevens alleen op verzoek door de Belastingdienst worden verstrdft

De AP adviseert de minister te onderzoeken in hoeverre overweging 31 van de AVG op deze situatie van

toepassing is gezien het feit dat deze overweging specifidc ziet op verstrekkingen bij belasting of

douaneautoriteiten en daar kaders voor stelt

Een andere opmerldngvan de AP met betrdddng tot het delen van signalen met derden heeft betrekking

op het delen van persoonsgegevens uit signalen met de politic enIND Deze vindt niet plaats op basis

van artikel 43c UAWR maar “gesckiedtin voorkomendgeval in hetkadervanhun dednameaan hetRIEC enlSf p

31 GEB

De AP adviseert de minister om telkens kritisch na te gaan ofer wel een grondslag bestaat voor het delen
van gegevens met de politie en IND mede gelet op de stand van zaken rondom het Wetsvoorstel

gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden WGS dat nog niet is aangenomen in de Eerste

Kamer

7 18
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Bijzondere persoonsgegevens

In de signalen en bij bet behandelen van de signalen Icunnen ook bijzondere persoonsgegevens betroldcen

zijn Het verwerkenvan bijzondere persoonsgegevens is op grondvan de AVG in beginsel verboden

artikel 9 AVG tenzij een beroep kan worden gedaan op een van de uitzonderingen op dit verbod In de

GEB p 32 staat over het verwerken van bijzondere persoonsgegevens “Waardevetwerking van dezegegevens

nodig isvoordebelastingheffing isdatbijofkrachtensdebelastingwetgeregeld
”

In de voetnoot nr 43 bij deze zin

staat ‘Hienvan bestaat nog geen integraal overzkht met uitzondering van degronden voor verwerking van

nationalitdtsgegevensziei Overzkht explicietegrondshgen \ Kamerstuk \ Rijksoverkeidnl

De AP adviseert de minister om eerst te zoigen voor een overzicht van de wettelijke bepalingen op grond
waarvan het verhod op het verwerkenvan bijzondere persoonsgegevens wordt doorbroken voordat in het

kadervan de voorgenomen verwerking wordt gestart met het verwerken van bijzondere

persoonsgegevens Voor een rechtmatige gegevensverwerking is het immers noodzalcehjk dat helder is in

weUce gevallen bijzondere persoonsgegevens mogen worden verwerkt

In dit kader is ook nog relevant dat in de GEB p 32 staat “Daamaastis ondermeer artikel 8 2gAwb relevant

dat bepaalt dat able op dezaakbetrekhing kebbendestukken moeten worden ingediend bij belastingzaken Ditmaaktdat

bijzonderepersoonsgegevens nietzander meeruit een signaal hunnen worden verwijderd ook alzijn zij initieel wellicht

nietdirect relevant De AP volgt niet op welke wijze 8 29 Awb een rechtsgrond zou kunnen biedenvoor het

mogen verwerkenvan bijzondere persoonsgegevens bij het behandelen en doorzetten van een signaal aan

de afdeling Toezicht dan wel bij het doorzenden van persoonsgegevens uit de signalen aan andere

overheidsorganisaties

De AP adviseert de minister om op basis van het juridische kader van de AVG de rechtsgronden voor het

doorbreken van het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens helder in kaart te brengen

7 19

7 20 Rechten van betrokkenen

De GEB gaat ten aanzien van de rechtenvan betrokkenen in op de on mogelijkheid van het informeren

van betrolckenen bij de ontvangst van een signaal op inzageverzoeken en op de informatieverplichting bij

meldpunten De GEB vermeldt dus niet alle andere rechten van betrokkenen zo mist bijvoorbeeld het

recht op rectificatie De AVG bevat specifieke regels omtrent de rechten van betroldcenen indien de

persoonsgegevens niet direct van betroldcene zijnverkregen hetgeen bij binnengelcomen signalen het

geval zal zijn Voor zover de toepassing van artikel 23 AVG wordt voorzien in de voorgenomen verwerking

vergt dit een nadere motivering

De AP adviseert de minister beter te motiveren hoe er met alle rechten van betrokkenen wordt omgegaan

Ontvangst eigen gebruik van signalen

Uit de GEB p 28 blijkt dat de Belastingdienst van oordeel is dat zij op grond van nationaalrechtehjke
wettelijke bepalingen alle informatie in de signalen in de zin van spontane inlichtingenverstreldcingen
door particulieren ofrechtspersonen mag ofeigenlijk moet gebruilcen Hierbij worden diverse

nationaalrechtehjke wettelijke bepalingen genoemd maar wordt niet ingegaan op de AVG en de vraag hoe

deze bepalingen zichverhouden tot de beginselen uit de AVG

De AP adviseert de minister om het eigen gebruik van de informatie uit de signalen nader te normeren en

in te richten aan de hand van de beginselen en eisen uit de AVG in het bijzonder de beginselen van

rechtmatigheid behoorlijkheid en dataminimalisatie

7 21

12 17

1565249 00034



Mi
—

AUTORITEIT

PERSOONSGEGEVENS

Registreren geraadpleegde bronnen en bevindingen

Bij de stap “beliandelen signaal kan moet volgens de HandleidingTSV par 3 5 door de behandelaar

worden ingeviild welke systemen zijn geraadpleegd De Werkinstructie p 12 noemt de

systemen bronnen die kunnen worden geraadpleegd BVR RDW KvK Kadaster RIS

Middelenadministratie ofopenbare intemetbronnen Hierbij wordt vermeld Alsje aUeen andere systemen
danBVR enRDWhebtgeraadpleegd en ofopenbarebronnen vinkdan nietsaan

”

Dit laatste {“vink dan niets aan”

wijkt afvan de werkwijze bij de stap inhoudelijk behandelen signaal Bij de stap ‘inhoudelijk behandelen

signaal wordt namebjk blijkens de Werkinstructie wel altijd vastgelegd well systeem is geraadpleegd Op

pagina 18 van de Werldnstructie staat hierover “In het afiolmenu staan de meestgebruiktesystemen Per

geraadpleegdsysteem bron legje de bevindingen vast in TSV Indienje een systeem bron raadpleegt die niet in het

afiolmenu voorkomt dan Mesje voorde optie ‘Anders nl ’]e noteert vervolgens denaam van hetgeraadpleegdesysteem of
de openbare bron in het tehstvdk en legt vervolgensde bevindingen uithet systeem vast

”

De AP vraagt zich afwaarom bij de stap ‘inhoudelijk behandelen signaal wel uitputtend wordt vastgelegd
welke systemen zijn geraadpleegd inclusiefde bevindingen enbij de stap “behandeling van het signaal’
niet Als niet wordt vastgelegd wellce systemen zijn geraadpleegd heefl dat tot gevolg dat achteraf niet is

na te gaan op basis van welke informatie de behandelaar tot zijn bevindingen is gekomen Dat is een risico

voor de betrokkene omdat de verwerking van zijn persoonsgegevens door de Belastingdienst op dat punt
dan niet transparant is Zeker in die gevallen waarin de Belastingdienst naar aanleiding van de melding
actie ondemeemt richting de betrokkene ofwanneer de betrokkene op een andere manier nadelige

gevolgenvan de melding ondervindt is het van belang dat de Belastingdienst zoveel als mogelijk is de

vragen van de betrokkene kanbeantwoorden Voor de Belastingdienst zelfis het registreren van de

systemen en bronnen die zijn geraadpleegd ook noodzalcelijk voor het lomnen vaststellen van de

rechtmatigheid van de verwerkingen ook in die gevallen waarin de betroldcene de Belastingdienst niet

bevraagd

De AP adviseert de minister om net als bij de stap inhoudelijk behandelen signaal ook bij de daaraan

voorafgaande stap behandelen signaal’ vast te leggen wellce bronnen zijn geraadpleegd en tot welke

bevindingen dat heeft geleid

7 22

Doorzetten signaal naarToezicht

Uit de overgelegde stuldcen blijlct niet ofna de eerste inhoudelijke beoordelingvan het signaal en

voorafgaand aan het doorzetten van het signaal aan de afdeling Toezicht een afweging wordt gemaakt
over de noodzakelijkheid van het doorzettenvan het integrale signaal aan Toezicht waarbij de mogelijke

gevolgenvoor de betroldcene worden meegewogen Het meewegen van de gevolgen voor de betrokkene is

echter wel van belang omdat de gevolgen voor iemand groot kunnen zijn als zijn naam en gegevens de

speciale aandacht van de afdeling Toezicht hebben Bij de beslissing om signalen al dan niet door te zetten

aan Toezicht zou daarom aandacht moeten zijn voor de gevolgen voor de betrokkene Dit geldt temeer nu

deze gevolgen voor de betrokken en de risico’s vanuit de risicoanalyse onvoldoende preventiefin kaart zijn

gebracht en er twijfel bestaat over de vraag ofeen dergelijke afweging al vervat is in een wettelijke regeling
die tevens als grondslag voor de verwerldng dient Voorzichtigheid bij het doorzetten van integrale

signalen naar Toezicht is ook belangrijk omdat het voorkomt dat burgers oforganisaties meldingen doen

7 23

Met uitzondering van een maatregel die ziet op het beoordelen van de noodzaak van hetverwerken van bijzondere en

strafrechtelijke ge^vens zieonder Maatregel ten aanzien van bijzondere en strafrechtelijke gegevens
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over iemand vanuit jaloezie wrok conflict ofandere onzuivere intenties Deze meldingen kunnen gekleurd

zijn door de intenties van de melder wat grote gevolgen kan hebbenvoor de betrokkene
^

De AP adviseert de minister een afivegingskader in de werkinstructies op te nemen en zo veel mogelijk
techniscb afte dwingen dat de medewerkervan de Belastingdienst voorafgaand aan bet doorzettenvan

een signaal aanToezicht een afweging maakt over de noodzalcebjkheid inclusiefproportionabteit en

subsidiariteit van het doorzetten van bet signaal en dat deze afweging wordt vastgelegd Dit voorkomt

dat signalen standaard worden doorgezet aan Toezicht zonder daarbij uitdruldcelijk relcening te bouden

met de belangen van en de gevolgen voor de betrolckene Het vastleggen van dit afwegingskader en deze

afweging maakt bet voor de Belastingdienst zelf maar ook acbteraf voor betroklcenen mogelijk om na te

gaan welke afwegingen zijn gemaakt

7 24 Doorzenden signaal aan andere organisaties

Een afiveging omtrent de noodzakelijkbeid inclusiefproportionabteit en subsidiariteit met daarbij

uitdrulckelijke aandacbt voor de gevolgen voor de betrokkene moet ook plaatsvinden voordat

persoonsgegevens uit een signaal worden doorgestuurd naar een andere overbeidsorganisatie In de

GEB staat opgenomen p 42 dat in een toekomstige versie van TSV ruimte zal komen om de grondslag
voor bet doorzenden op te nemen

De AP adviseert de minister om bierbij tevens ruimte op te nemen voor bet registerenvan de afweging
omtrent de noodzaalc inclusiefproportionaliteit en subsidiariteit van deze doorzending Waarscbijnlijk
zullen meerdere factoren van invloed kunnen zijn op de beslissing om persoonsgegevens uit een signaal
wel ofniet door te zenden Bijvoorbeeld in boeverre wettelijk is geregeld dat informatie wordt gedeeld met

de andere overbeidsorganisatie maar ook de emst van het mogebjke feit de concreetheid vaagheid van

het signaal ofsprake is van een signaal met een discriminatoir onheus karalcter etc Bij de afweging moet

in elk geval worden meegewogen wat de mogebjke gevolgen zijn voor de betrokkene van het doorzenden

van persoonsgegevens uit het signaal

De AP adviseert de minister om na te denken over factoren die zouden kunnen maken dat een signaal niet

ofniet geheel zou moeten worden doorgezonden en bieraan aandacbt te besteden in werkinstructies

handleidingen etc DeAP adviseert de minister tevens dit beleid bekend te maken

Uit de toegestuurde stuldcen bbjkt niet eenduidig ofbetvoomemen is om signalen standaard in zijn geheel
door te sturen aan andere overheidsorganisaties ofdat ook slechts een deel van de informatie uit de

signalen kan worden gedeeld

De AP adviseert de minister om de manier waarop informatie uit signalen wordt doorgestuurd naar

andere organisaties te beoordelen in het licht van de beginselen van rechtmatigheid en daarbij in het

bijzonder proportionaliteit en dataminimalisatie om er zeker van te zijn dat de wijze van doorsturen van

infonnatie uit signalen in voldoende mate tegemoetlcomt aan deze beginselen

Registreren naar welke organisaties gegevens uit signalen zijn doorgezonden

In de Handleiding TSV par 3 1 p 5 staat een overzicht van organisaties waar de signalen aan kunnen

worden doorgestuurd De bjst bestaat uit 20 keuzemogeUjkheden waaronder het EEC IND KSA SVB

UWV Pobtie etc Een van de hokjes die kan worden aangevinkt heeft als naam ‘overig Publielc Deze

7 25

^

Onderzoelsrapport BelastingdienstVerwerkin^n van persoonsgegevens in deFraude Signaler ngVoorziening FSV z2020 04615

Aotoriteit Persoonsgegevens oktober2021 pa ragraaf 3 5 2
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categorie is naar het oordeel van de AP onvoldoende afgebakend Als de medewerker van de

Belastingdienst dit holqe heeft aangevinld lijkt het op basis van de stuklcen die aan de AP zijn overgelegd
niet mogelijk om acbterafna te gaan aan wellte organisatie het signaal precies is doorgestuurd Dit is

problematisch omdat dan niet kan worden nagegaan en dus niet aan de betroltkene kan worden

meegedeeld als deze bijvoorbeeld om inzage verzoeld aan welke organisatie het signaal is doorgestuurd
Ook kunnen geen correcties worden doorgegeven als blijkt dat het signaal niet klopt

Bovendien werkt een dergelijke onvoldoende afgebakende categorie in de hand dat medewerkers van de

belastingdienst signalen ofgegevens daaruit pervergissing doorsturen aan organisaties die deze niet

mogen ontvangen

De AP advise ert de minister dan ook om de categorie ‘overig Publiek’ te schrappen en aUe organisaties
waaraan gegevens mogenworden doorgezonden bij naam te noemen en limitatiefop te nemen in TSV

7 26 Voldoen aa n a rti kel 32 AVG

De GEB vermeldt “Aan artikelji van deAVG wordt voldaan doordat TSVin bekeer is bij deIV organisatie van de

Belastingdienst die ten algemene is toegerust op het waarborgen van de in het eerste en tweede lidgestelde eisen mede ten

behoeve van op de vereiste continuiteit van de bedrijfsvoering van de Belastingdienst Daamaast is de inrichting van TSV

zodanig datpersoonsgegevens binnen de daarvoorgeldende wettelijke haders worden verwerkt autorisatie

informatiebeveiligingj Dit alles wordtgeborgd doordat onder architectuurgebouwdwordt volgens degeldende

beleidsrichtlijnen van deBelastingdienst Elite nieuweapplicatiearckitectuur wordtgetoetsttegen de

referentiearchitectuur door de CentraleArchitectuurBoard CAB zoals beschreven in hetIVbeleid van de

Belastingdienst Daamaast is de beschrijving van ketproces rond TSVvanuit hetICSprogramma Internal Control

Statement ondersteunt om te borgen dat hetgeheleproces volgens degeldende richtlijnen wordt vastgelegd incl AVG

BIO enArchieJwet aspecten

Totslotwordthieringegaan op de rol van hetprivacybeleid en deprivacy organisatiehij hetverzekeren van de tecknische

en organisatorische maatregelen voorhet veilig en vertrouwelijk verwerken van depersoonsgegevens Deactiviteiten in

het signalenproces vinden plaats binnen de kaders van hetprivacybeleidvan ketMinisterie vanFinancien Daarin is

naastwettelijh haders en uitgangspunten voor omgang metgegevens de organisatie van degegevenshescherming
beschreven Delijnmanager is verantwoordelijk voor de nakoming van het beleidvoor de verwerhmgen die onder hem

ressorteren Voor deBelastingdienst vertaaltzick datnaar een verantwoordelijkkeidsverdeling longs de lijnen van de

topstmctuur zoals eerderaangyevenleidtdat tot een gezamenlijkeverantwoordelijhheid van dedirectiesP MKBen GO

met een coordinerende verantwoordelijkkeidvan MKB De Concemdirectie IV D vervult de rollen van CISO en Privacy

Officer Binnen de directies P MKB en GOzijnjimctionarissen belastmet hetborgen van naleving van de voor hetproces

gelden voorschriften metbetrekking tot privacy en beveiliging zoals de datacoordinator privacy expert datastewarden

businesssecurity manager Erwordtvoorzien in monitoring en periocheke audits Bij incidenten ofgrate risico’s wordt de

concemdirectierV D privacy officer CISO betrohken Hoewel deze omschrijving een aantal elementen bevat

die kunnenworden gebruilct om het voldoen aan artikel 32 AVG te motiveren bevat deze niet aUe

elementen uit artikel 32 AVG

De GEB noemt hier enkele organisatorische maatregelen Hieraan gerelateerd is het zinvol te adresseren

ofde minister in het leadervan het toezicht op deze verwerking ook een rol ziet voor de Inspectie

belastingen toeslagen en douane
®

De AP adviseert de minister te motiveren hoe aan alle elementen van artikel 32 AVG wordt voldaan

®

Werkprogramma Inspectie belastingen toeslagen en douane 2022 paragraaf1 4
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7 27 Autorisatiesen roller

Medewerkers die werken met TSVverkrijgen hun autorisaties op basis van functionele roUen rolebased

access Dat wil zeggen dat een medewerker op basis van zijn werlczaamheden in TSV een rol krijgt

toegewezenwaarmee alleen toegang verkregen wordt tot wat nodig is voor die werkzaamheden

Bijvoorbeeld specifieke gegevens ofeen deel van de applicatie Sommige rollen zijn niet verenigbaar^ of

conflicterend Voorkomen meet worden dat een medewerker een conflicterende rol krijgt toegewezen
anders zou meertoegang tot gegevens ofmeer functionaliteit mogelijk zijn dan wenselijk is voor die

werkzaamheden De werldnstructie geeft in dat kader wel aan dat een goedlceurder een andere

medewerker is dan de behandelaar Ofdeze rollen ook daadwerkelijk zo in TSV zijn opgenomen dat ook

technisch wordt voorkomen dat personen deze twee rollen kunnen hebben is de AP niet duidelijk

De AP adviseert de minister een procedure op te steUen om rollen en de toelcenning daarvan periodielc te

herzien met een overzicht van conflicterende rollen die nooit bij een medewerker ofbinnen een functie

belegd mogen worden Genoemd overzicht dient daarbij ook in TSV te zijn geimplementeerd

Autorisaties en beschermingVIP s niet sluitend

Voor zogenaamde VIP’s hooggeplaatste ofberoemdemensen ofbekende Nederlanders p 13 GEB is

voorzien in een aparte maatregel waarbij alleen medewerkers met zogenaamde VlP rechten toegang
hebben tot de signalen die betrekking hebben op VIP s Uit de werkinstruetie lijlct echter te volgen dat pas

na het toevoegen van de gegevens van het subject deze signalen niet meer zichtbaar zijn voor

medewerkers zonder VIP rechten als sprake is van een subject met een VIP status Datbetekent datvanaf

de stap ‘inhoudelijk behandelen van een signaal’ alleen medewerkers met VIP rechten toegang hebben tot

het VIP signaal maarinde daaraanvoorafgaande stappen ‘registreren van een signaal’ en ‘behandelen

van een signaal’ ook de medewerkers zonder VIP rechten Nu uit het signaal zelfvaalc al zal blijken over
wie het signaal gaat kan dit risico’s voor de betrokltenen VlP’s met zich brengen

De AP adviseert de minister de bescherming van VIP’s te verbeteren bijvoorbeeld door te onderzoeken of

de maatregel die al is voorzien eerder in het proces van het verwerken van signalen kan worden toegepast
Tevens adviseert de AP de minister te motiveren waarom deze VIP status een ander niveauvan

bescherming dient te verkrijgen dan niet VIP’s bijvoorbeeld door hier expliciet aandacht aan te schenken

in de risicoanalyse nu deze VIP’s mogelijk andere risico’s lopen dan andere betroldcenen

7 28

7 29 Aantal geautoriseerde medewerkers MKB

Bij de beschrijvingvan de medewerkers die worden geautoriseerdvoorTSV wordt wel het maximumaantal

medewerkers van ITE ARN de informatieloketten P en GO dat een autorisatie krijgt genoemd maar

wordt niets gezegd over het aantal te autoriseren medewerkers van MKB

De AP adviseert de minister hierin alsnog te voorzien

Versleuteling

De documentatie benoemt het niet versleuteld opslaan van de gegevens in TSV als een genomen

maatregel Naast het feit dat het niet uitvoeren vanversleuteling bezwaarlijk kan worden gezien als het

implementerenvan een maatregel is niet duidelijk gemotiveerd waarom deze versleuteling niet kan

7 30

’

Eenanalysenende rol kan bijvoorbeeld nietsamengaan meteengoedkeorende rol Een medewerker met beide rollen zoj dan zijn

eigen analyse kunnen goedkeuren waarbij geen sprake is van eenonafhankelijke blik
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worden doorgevoerd en ofhet hier data in transit’ data at rest’ en of‘data in use’ betreft De afweging lijkt
nu in het geheel voor alle stappen binnen TSVte zijn genomen

De AP adviseert de minister de beschrijving van maatregelen ten aanzienvan beveiliging in het licht van

het gestelde in artikel 35 lid 7 onder dAVG en art 32 AVG ten aanzien van het al dan niet versleutelen van

gegevens in TSV uit te breiden

Technisch afdwingen datgeen signalen worden doorgezonden zonder rechtsgrond

Voor drie organisaties Handleiding TSV par 3 1 p 5 te weten GGD IGJ en KvK geldt dat de

Belastingdienst heeft geconcludeerd dat niet vaststaat ofhet doorzendenvan signalen aan deze

organisaties wel rechtmatig is In de GEB staat hierover “Degrondslagen voorhet verstrekken van gegevens uit

signalen aan deKvK GGD enIGJzijn niet eenduidig vast te stellen” p 32 Het doorsturen van gegevens uit

signalen aanandere organisaties zonder dat zekeris dat daarvoor eengeldige rechtsgrond bestaat is in

strijd met de AVG en in strijd met wat burgers van een zorgvuldige overheid mogen verwachten De AP

adviseert de minister om in de werkinstructies op te nemen en 00k technisch bijvoorbeeld in TSV afte

dwingen dat geen gegevens uit signalen kunnen worden doorgestuurd aan organisaties waarbij de

rechtsgrond voor het aan hen doorsturen van gegevens uit signalen niet buiten kijfstaat

7 31

8 Gewijzigdeomstandigheden

Aanpassen GEB en mogelijk verzoek om voorafgaande raadpleging

Zodra de minister kermis heeft genomenvan de adviezen van de AP en heeft besloten weUce wijzigingen er

nodig zijn in de voorgenomen verwerking en TSV zal de GEB moeten worden geactualiseerd Mogelijk is

de minister na aanpassing van de GEB ten aanzien van de dan resterende hoge resMsico’s verplicht om een

verzoelc om voorafgaande raadpleging aan te vragen bij de AP Indien uit de aangepaste GEB en de daarin

vervatte risico inschattingen niet blijlct van een hoog restrisico dan is de minister niet verplicht een

voorafgaande raadpleging aan te vragen

8 1

Relatie tussen dit advies en een wetgevingsadvies

De GEB bespreekt een aantal grondslagen voor verwerldngen die door TSV worden gefaciliteerd Ten

aanzienvan de grondslagen voorverwerkingenvan onder andere de Belastingdienst stelde de

staatssecretaris ovezhetv etsvooistel“WetwaarborgengegevensverwerkingBelastingdienst eerder “Het

wetsvoorstel beoogtdegrondslagen voor de verwerking van gegevens door de Belastingdienst Toeslagen en Douane te

versterken en toekomsthestendig te mahen Bovendien beoogthet wetsvoorstel een wettelijk kader tescheppen voor de

bargingvan een rechtmatige behoorlijke en transparante verwerking vangegevens doordeze drie

uitvoeringsorganisaties
^
De AP heeft niet Icunnen vaststeUen ofmet dit wetsvoorstel de grondslagen voor

verwerkingen die door TSV worden gefaciliteerd in voldoende mate zijn geborgd

Dit advies laat de wetgevingsadviesplicht als bedoeld in art 36 vierde lid AVG onverlet

8 2

9 Verantwoordelijkheid voor beoordeien en bepalen voorgestelde behandelwijze

Het is aan de minister om ervoor te zorgen dat beoordeien en bepalen voorgestelde behandelwijze”
voldoet aan de AVG

® Ksmerstukkenn2021 22 nr 930 p 9
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raadpleging Beoordelen en bepalen voorgestelde behandelwijze Deze brieven zijn vandaag ook per post verstuurd

Hartelijke groet

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

CJV AUTORITEIT

PERSOONSGEGEVENS

jrsoonsgegev^autQriteitpersoon SQeaevens nl

Tfersoonsgegeven^F I Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag {tot 26 augustus 2022

Postbus 93374 2509 AJ Den Haag
autoriteitpersoonsqeqevens nl

ILet op de Autoriteit Persoonsgegevens AP gaat verhuizenl

Vanaf maandag 29 augustus is de AP gevestigd aan de Hoge Nieuwstraat 8 in Den Haag 0ns postadres en telefoonnummer blijven

ongewijzigd
Deze e mail inclusief bijlage n is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde n van dit bericht Mocht u deze e mail per ongeluk

ontvangen dan wordt u verzocht dit onmiddellijk te berichten aan info 5 autoriteitpersoonsgegevens nl Tevens wordt u in dat

geval vriendelijk verzocht om de e mail inclusief bijlage n te verwijderen en de inhoud niet te bekijken te gebruiken of te

verstrekken aan derden omdat deze e mail persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie kan bevatten die niet voor u

bestemd zijn De Autoriteit Persoonsgegevens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten This email including the attachment s is solely

intended for the addressee of this message In case you have received this email by accident you are requested to report this

immediately to info^autoriteitpersoonsgegevens nl You are also kindly requested in this case to delete this email including its

attachment{s and not to read or use its contents or provide its contents to any third parties as this email could contain personal

and other confidential data that are not intended for you The Dutch Data Protection Authority {Autoriteit Persoonsgegevens does
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not accept any liability for damages of any kind related to the risks involved when sending messages electronically

1565254 00035



To Persoonsgegevens gautoriteitpersoonsgegevens nl]

|@autoriteitpersoonsgegevens nl] |

^minfin nl] |@belastingdienst n

Cc ]@minfin nl]Persoonsgegevens Persoonsgegevens

@belastingdienst nl]Persoonsgegevens

From [
Sent Tue 8 30 2022 10 42 18 AM

Subject ter intormatie openbaar maken advies AP

Received

Persoonsgegevens

Tue 8 30 2022 10 42 18 AM

Geachte

Met dit bericht infomneer ik u dat de Belastingdienst voornemens is om op 31 augustus 2022 een brief aan de Kamer te sturen

over de stand van zaken bij de Belastingdienst Als bijiage bij de brief zal het advies van de Autoriteit Pet^soonsgegevens worden

meegestuurd en daamnee openbaar worden In de aanbiedingsbrief zijn de namen van medewerkers afgeschermd en de

handtekening van de ondertekenaar Het voornemen is om het advies integraal te publiceren
Volgens mijn informatie hebben de afdelingen communicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens en van het ministerie van

Financien contact met elkaar over dit onderwerp
Ik vertrouw erop u hiermee te hebben gei nformeerd

Met vriendelijke groet

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Ministerie van Financien

Directoraat Generaal Belastingdienst
Concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing
Korte Voorhoot 7 | 2511 CW | DEN HAAG

PostbuE 20201 1 2500 EE | DEN HAAG

T
Persoonsgegevens

E 1@minfin nl
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