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Aanleiding
In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2023 d d 20 September jl
is aangekondigd dat de Kamer medio december wordt gei nformeerd over de

voortgang

Belastingdienst Toesiagen en Douane WGBTD U bent 15 September jl

geinformeerd over de stand van zaken van het wetstraject
^ Er is toen

aangegeven dat momenteel wordt bekeken in hoeverre de inhoud van het

wetstraject aanpassing behoeft

Bijiagen
3

het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerkingvan

A
^2^

Beslispunten
• Bent u akkoord met de Kamerbrief Indien ja dan vragen wij u de

Kamerbrief te ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende
nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde
delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

}1mKernpunten
In de brief wordt beschreven wat de doelen van het wetstraject zijn

namelijk 1 het verstevigen van de wettelijke grondslaqen voor de

verwerking van persoonsgegevens [2 voorzien in waarborgen bij die
^

gegevensverwerking in aanvulling op de waarborgen die reeds

voortvioeien uit de AVG Baseline informatiebeveiligin^overheid en de

Archiefwet en 3 het vergroten van de transparantie bij de verwerking
van persoonsgegevens

Vervolgens wordt ingegaan op de aanleiding van het wetstraject welke

neerkomt op de inwerkingtreding van de AVG jurisprudentie de opkomst
van nieuwejJigitale technieken het toegenomen belang van transparantie
en voortschiTjdende inzTchten

In de brief wordt aangegeven waar we nu staan in het wetstraject
Er wordt nader bezien of huidige grondslagen voor ’k erwerkingen van

gegevens voldoende transparant zijn7 daarbij is in de“ brief per

uitvoeringsdienst gespecificeerd om welke soort verwerking het gaat

‘ Zie bijiage 1 2 en 3
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In de brief is verder kort uiteengezet welke acties ter verbetering van da

gegevensverwerking door de Beiastingdienst Toeslagen en Douane in

gang zijn gezet

Daarnaast is een passage opgenomen over het proces rondom de aanpak
van signalen bij de Beiastingdienst U ontvangt in een aparte besiisnota

gehcht aan de staatssecretaris van Financien

Beiastingdienst een conceptbrief om de Kamer nog voor het kerstreces

hierover te informeren Afhankelijk van de samenioop in de verzendlng
moet de verwijzing naar deze brief mogelijk worden aangepast

Het streven is om in februari meer duidelijkheid te kunnen geven over de

grondslagen die verstevigd moeten worden

gefnfornneerd over de bevindingen en de verdere planning

Fiscaiiteit en

U wordt daarna

Communicatle

Hiet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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