
1 Inleiding

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

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

Generieke werkinstructie aanslaareaelina

Deze documenten zijn beschikbaar op Intranet tabblad Werk subsite

Inkomensheffino Laag Werkinstromen en Processen TZ NW

Aanslagregeling onderdeel Generieke aanslaareaelina niet winst

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

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

worden

Coordinatie en beheer

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

aan het betreffende werkproces werken Het team Landelijke Regie Innovatie

Toezicht Particulieren LR I coordineert de ontwikkeling van deze

werkinstructie en beheert de centrale plaats waar de werkinstructies en

procesplaten beschikbaar zijn Heb je suggesties opmerkingen of tips Neem

dan contact op via de postbus van LR I

Appiicaties en meer informatie

In deze werkinstructie vind je geen uitleg over hoe

een applicatie werkt bijvoorbeeld OKA ABS en

OSCAR Uitgangspunt is dat je weet hoe deze werken

10 2 e

Informatie over de appiicaties vind je op de site ICT

Gebruikersondersteuning op Intranet tabblad ICT

Via het aifabet aan de rechterkant kun je zoeken naar

de applicatie waarover je meer wilt weten
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2 Tips en Kliks

De Belastingdienst ontvangt regelmatig signalen van burgers en andere

overheidsinstanties zoals de politie of het UWV over mogelijke fiscale

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

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

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

uitkering de inkomsten uit criminele activiteiten of signalen over inkomsten uit

werkzaamheden via het internet

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

Samenwerking Daarnaast worden signalen ontvangen via de diverse

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

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

postbus van het competente IT team

Signalen afkomstig van bijvoorbeeld UWV Toeslagen Douane SVB of FIOD die

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

Intensief toezicht behandeld

Deze werkinstructie heeft als doel de behandeling van deze signalen te

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

teams Intensief Toezicht voor een eenduidige en uniforme behandeling
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3 Inhoudelijke beoordeling en behandeling

3 1 Beoordeel het signaal

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

kiiks

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

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

2 Bepaal de behandeiwijze

3 Is de meiding anoniem

Ja Ga naar Actie 4 scenario 1

Nee Ga naar Actie 4 scenario 3

Hieronder worden de 4 scenario s uitgewerkt

3 1 1 Scenario 1 Anoniem zonder aanknopingspunten

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

Ja Ga naar Actie 5 scenario 2

Nee SluitFSVaf

2 Neem het signaal eventueel op in FSV

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

dichtboeken en de projectcode 1194

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

Melding anoniem en geen aanknopingspunten afgedaan

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

Einde beoordeling tip of klik

3 1 2 Scenario 2 Anoniem met aanknopingspunten

Actie 5 controleer of de belastingpiichtige aangiftepiichtig is

Raadpleeg ABS en controleer of sprake is van aangifteplicht voor het

desbetreffende jaar

Aangiftepiichtig
Geen aangiftepiichtig

Ga naar Actie 7

Ga naar Actie 6

Actie 6 Moet belastingplichtige worden beschreven

Betrek bij de beoordeling zo nodig een VTA

Nee Ga naar Actie 10

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

het formulier IH BAP signaalformulier IH Ga naar Actie 7

Actie 7 Tip of Klik in FSV opgenomen

Controleer of het signaal is opgenomen in FSV
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Ja Ga naar Actie 8

Nee Neem het signaal op in FSV ga naar Actie 8

Actie 8 AKX ELDOC vuUen

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

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

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

Dit kan alleen bij een lopend of toekomstig belastingjaar

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

Kliks userid en datum’

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

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

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

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

Actie 9 Aangifte behandeling
Lopend en toekomstig belastinaiaar

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

De aangifte staat niet op naam

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

tip of kiik

Oud belastinaiaar

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

Actie 10 Einde proces

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

van dichtboeken en de projectcode 1194

2 Vermeld kort en bondig waarom je de melding dichtboekt

3 Voeg als bijiage de tip of kiik toe zoals die in de postbus ontvangen is
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3 1 3 Scenario 3 Melder bekend geen aanknopingspunten

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

Nee Ga naar Actie 11

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

nemen

1 Ga na of een telefoonnummer of adres bekend is

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

3 Neem eventueel teiefonisch contact op met de melder

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

5 Ga naar Actie 12 en vul je FSV

Actie 12 Resultaat

Heeft het contact met de melder voldoende informatie opgeleverd om de

behandeling voort te zetten of te staken

Heeft het contact resultaat opgeleverd om verder te gaan

Ja Ga naar Actie 5 bij scenario 4

Nee Ga naar Actie 13

Actie 13 Einde Proces

1 Controleer of de melding al is opgenomen in FSV

Neem de melding eventueel alsnog op

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

dichtboeken en de projectcode 1194

3 Vermeld kort en bondig waarom je de melding dichtboekt

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

behandeling

3 1 4 Scenario 4 Melder bekend met aanknopingspunten

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

Nee Ga naar Actie 12 bij scenario 3

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

Aangifteplicht Gd naar Actie 7

Geen aangifteplicht Ga naar Actie 6

Actie 6 Beoordeel aangifteplicht
Beschreven Ga naar Actie 7

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

belastingplichtige te beschrijven Ga naar Actie 7

Actie 7 Tip of Klik in FSV opgenomen

Controleer of het signaal is opgenomen in FSV

Opgenomen Ga naar Actie 8

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

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

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

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

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

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

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

Risico bepalen

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

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

onder IH Aangifte Klikbrief Ga naar Actie 9

Actie 9 Aangifte behandeling

Lopend en toekomstig belastingjaar

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

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

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

opgenomen Einde beoordefing tip of klik

Oud belastingjaar

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

een navorderingsaanslag moet worden opgelegd Gebruik hiervoorde

werkinstructie Navorderen Ga naar Actie 10

Actie 10 Einde proces

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

van dichtboeken en de projectcode 1194

2 Vermeld kort en bondig waarom je de melding dichtboekt

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

Gebruik de Generieke werkinstructie aanslaareaeling als het signaal leidt

tot het behandelen van de aangifte

Gebruik de werkinstructie Navorderen ais het signaai leidt tot het

beoordeien van een mogeiijke navorderingsaansiag

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

het alsnog uitreiken van een aangiftebiljet aan de beiastingplichtige

IWerkinstructie Tips en kliks |

Versie 1 3 April 2020

8

768768 00095



Plan van Aanpak tweede brief TK over FSV [ achtigen]
30 april 2020

1 Doe

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

afdoende wijze beantwoordt

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

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

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

o En welk resultaat deelproduct hij zij daarvoor oplevert

2 Ro directeuren Projectteam en Stuurgroep BD

Directeuren die worden genoemd in het PvA zijn verantwoordelijk voor

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

afstemming met het departement daarover

o Signaleren en bespreken van knelpunten daarbij in de Stuurgroep BD

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

deeltrajecten

Projectteam is verantwoordelijk voor

o Bewaken van de voortgang en het doen van voorstellen voor de bijsturing
o Bewaken van de samenhang in de onderscheiden acties onvoorziene samenhangen in het bijzonder
o Organiseren en voorbereiden van de BD stuurgroep

o Organiseren en voorbereiden van de wekelijkse updates met beide bewindslieden

o Assemblage van de deeltrajecten tot een brief aan de TK

Stuurgroep is verantwoordelijk voor

o Nemen beslissingen op door directeuren en projectteam ingebrachte punten
o Formuleren van de bespreekpunten met de bewindslieden
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3 Samenstelling projectteam en Stuurgraep

f Cprojectleider] pm UHB pm IV D10 2 eo Projectteam
o Stuurgroep DGBD eerst verantwoordelijken als genoemd in PvA De Stuurgroep voert haar besprekingen wekelijks en marge van de

vergaderingen van de reeds ingeplande Directie team vergaderingen

Bijiage
Actie overzicht FSV
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Wat Acties Kesuitaat wie pnrrair

verantwoordeliik

wie DetroKKen wanneer I K inrormeren |
_gf intern

r
0 Vervolg
algemeen
richting TK

a Vervolgbrief FSV

Kapstok vervolgbrief ean TK

Vervolg FSV en wat is de

fraudeaanpak en hoe werkt die

IncI planning te beginnen met

hoofdstukindeling NB dus focus

FSV en kader fraudeaanpak
Mogelijk nog afhankelijk nieuwe

vragen TK

o Detailplanning acties

o Inrichting
Projectteam storing

o Hoofdstuk indeling
brief

Tav vervolg FSV en

fraudeaanpak
IVenD fMaarten Jonker

Na TK

opievering
externe

onderzoek

fl5 juni}

10 2 e

GO Jaap Zoon

[ 10 2 eKamerbrief Brief in de

zomer

vesturen

o

FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA Hans Timmermanst

10 2 9

10 2 e

I
b De beantwoording van de

schriftelijke Kamervragen over

FSV 3 sets

o Beantwoording

Kamervragen

Tav inhoudelijke

beantwoording vragen

IVenD Maarten Jonker

Na TK

opievering
externe

onderzoek

15 juni

10 2 e

GO Jaap Zoon

P \ lanp VlaQk~amn^

io 2 e Brief in de

zomer

versturen

FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

10 2 6

c Informeren Kamer over

opdracht extern onderzoek

welke partlj gaat het doen

Kamerbrief

opdracht

IVenD Maarten

Jonker

Na TKo

10 2 e verstre kken

opdracht
eind mei

Fraudeaanpak en rol directies Overzidit fraude

aanpak directies

Tav directie specifieke
aanpak

1 A Mei Intern en aan

TK meenemen

in vervolg-
brief Oa

o
10 2 e

fraudeaanpa
k BD

opieveren
overzicht

fraude-

aanpak
directies

verantwoordelijke directie

binnen BD voor fraudeaanpak
GO Jaap Zoon

P Liane Vlaskamp

[ 1U 2 6

o Verbetering
kader visie fraude

aanpak BD

[ Schrijven
nieuwe

fraudevisie

start direct

Voor

zomerreces

klaar zodat

hij mee kan

met de brief

10 2 6

FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

L
Tav BD brede aanpak en

brede beeld directieaanpak
tevens

10 2 6
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Wat Acties Kesuitaat wie pnrrair

verantwoordelijk

wie DetroKKen wanneer I K inrormeren

of intern 1
[ 10 2 e ]

Waarom FSV ontwikkeld

Hoe FSV feltelljk gebrulken

Staat in de brief van 28 4

o Rapport externe f2A
□ Beleidsreactie op

extern rapport [2A

l B working
FSV

1
Hoe werd FSV gebruikt en wat

was er mis met Fsy

Rapport externe 2A

Beleidsreactie op

extern rapport [2A

l C o

problemen
FSV

O

Overzicbtslijst geb s

Nieiiwe geb s

Keten GKT Jaap

Zoon} als eigenaar
van bet

toezichtsproceE waar

FSV in wordt

gebruikt

Ondersteuning doorIVenD

Maarten Jonker

GEB tav processen waar FSV

wordt gebruikt

Intern

processen

AVG proof
maken

Uitkomst

meenemen in

nieuwe TK

brief

o

o

Directies die FSV gebruiken en

GEB moeten uitvoeren

Rapport externe 2A

Beleidsreactie op

extern rapport 2A

o

Bestaande GEB worden

gevalideerd en waar nodig zorg

beschreven is conform de eisen

van de AVG en ter beoordeling
van de FG voorgelegd kan

worden

10 2 So

Tju^jSTp^OOTT

P Liane Viaskamp
[ io 2 e ]
FIOD Hans vd Vlist

CAP Jan Melsen

DFenA Hans Timmermans

Check door

10 2 e

Geadviseerde maatregelen Overzicht te

implementeren

maatregelen

Keten GKT Jaap
Zoon als eigenaar
van bet

toezichtsproces waar

FSV in wordt

gebruikt

Ondersteuning door IVenD

[Maarten Jonker

o

Check door

Privacy officer BD 10 2 e

I 10 2 e

Maatregeien implementeren Planning en pva IV Willy Rovers Koos Ntb Is afhankelljk van de

inhoud van de maatregelen

Ntbo

Veefkind Is

afhankelljk
van de

inhoud van
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Wat Acties Kesuitaat wie pnmair

verantwoordelijk

wie DetroKKen wanneer hv inTormeren ■

of Intern |
de

maatregelen
Onbekend

wanneer

rapport AP

klaar is

Onderzoek AP tav FSV IVenD [Maarten
Jonker

Ondersteunlng door directies

die FSV gebrulken
Rapport AP

Beleldsreactie op

rapport AP

Intern

aanbevelingen
oppakken

o

o

MKB [Gerard Blankestijn
GO [Jaap Zoon

P [Liane Vlaskamp

TK berichten

over

resultaten

onderzoek

[ lUV e

FIOD [Hans vd Vllst

CAP [Jan Melsen

DFenA [Hans Timmermans

Check door

10 2 e

Zijn er met FSV vergelijkbare
systemen Checken tavAVG

archiefwet en

informatiebeveiliging
Aan welke randvoorwaarden

moeten de systemen voor de

registratle van signalen van

mogelijke fraude voldoen

a Inrichten van de kluis wie

mbv welk formulier AVG toets

aan de voorzijde

Rapport exteme [2A
Beleldsreactie op

extern rapport [2A

l D o

1 1
vergelijkbare
systemen

o

IIl F condities

inzet

systemen
fraude ■

l G huldige”
werkwijze
signalen

[zonder FSV

Rapport exteme [2A
Beleldsreactie op

extern rapport [2A

o

O

Keten GKT [Jaap
Zoon als eigenaar
van bet

toezicbtsproces waar

FSV in wordt

gebruikt
Keten GKT [Jaap
Zoon als eigenaar
van het

toezicbtsproces waar

FSV in wordt

gebruikt

Half mel

gereed

Technisch opiossing
AVG toets

o

o

b Beschrijving proces van

handeling van meldingen die

direct handelen vereisen nu FSV

dicht Is Vallen ook de

verllchtingen tot exteme deling
met andere partijen onder

Ook beschrijven wat er de

afgelopen maanden met signalen
is gebeurd

Procesbesch rij ving
Werkinstructie

beschrijving hoe we

tot dusver signalen
hebben opgepakt

[intern en richting
overheldspartners

bij gebrek aan een

Directies die met meldingen
werken

Half mel

gereed

o

o

als10 2 eo

verantwoordelljke directle

binnen BD voor fraudeaanpak
en exteme

overheidssamenwerking

GO [Jaap Zoon

P fLlane Vlaskamn^

FSV

I 10 2 e

IIFIOD [Hans vd Vlist
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Wat Acties Kesuitaat wie pnmair

verantwoordelijk

wie DetroKKen wanneer hv inTormeren |
Intern

CAP [Jan Melsen

DFenA [Hans Timmermans

l H rechten

betrokkene

[inzage
correctie

enz

a Beschrijven en valideren van

proces van inzagerecht in zijn

aigemeenheid bezwaar en

beroepproces

procesbeschrijving IVenD [Maarten
Jonker

Urterlijk half Intern10 2 eo

en Tav afhandelen verzoeken mei

die binnenkomen bij de

Beiastingtelefoon

KenS Albert vd Meer

Juridlsche boraina

10 2 e

Check door

10 2 6

b Hoe geven we daar concreet

vorm aan de inzageverzoeken nu

FSV dicht is Hoe toch aan info

vraag te voldoen Welke checks

op daadwerkelijke verstrekking
Lak proef te doen Verzoeken

afhandelen

Juridische analyse
inzage verzoeken

Beslissing stassen

mbt inzage

Toegang data FSV

Werkinstructies

IVenD [Maarten
Jonker

Uiterlijk half

mei

Interne en

afhandeling
verzoeken

o

Juridische borqinqo

In brief Oa aan

TK grove

schets

melden

O

O

10 2 6

Voor uitvoerbaarheld is

toegang tot FSV nodig

Ondersteuning van GKT Jaap
Zoon nodig
Verzoeken afhandelen

P fUdnG VfaskamD l

10 2 e

Onderzoeken mogelijkheden
extern toezicht op de BD

Inrichting commissie BOA Joris Wouters

Advies van

commissie hoe

extern toezicht

vormgeven

Rapport exteme 2A IVenD Maarten

Beleidsreactie op

extern rapport [2A

Opdracht Cie wordt afgestemd 15 mei

met DGBD Uitkomst vraagt
ook interdepartementale

afstemming

In brief TKO

toezicht o

2 A extern

onderzoek

Extern advies ten aanzien van 3

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

dienstonderdelen van de

Belastingdienst Het effect van de

Medio mei

opdracht

gunnen

Opieveren

planning
half juni

TK informeren

over

resultaten

onderzoek zie

ookTK

ino

Jonker wordt de

opdrachtgever

10 2 eO

I
Directles moeten input gaan

leveren aan de onderzoekers
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Wat Accies Kesuitaat wie pnrrair

verantwoordelijk

wie DetroKKen wanneer I K inrormeren ■

of intern |
brieven

bovenaanr
predeze werkwijze met FSV voor

burgens en bedrijven is hiervan

een onderdeel

2 Het bestaan van met FSV

vergelljkbare applicaties en

toezichtprocessen blj de

Belastingdlenst
3 Onder welke condities FSV en

eventueel vergelljkbare systemen
[weer kunnen worden Ingezet
welke actles er nodig zijn voor

deze systemen en de bredere

fraudebestrijding bij de

Belastingdlenst en hoe eventuele

alternatieven eruit kunnen zien

omdat ze inzicht hebben in de

processen

10 2 e

GO fJaap Zoon

P fLiane Vlaskamp
10 2 G

FIOD [Hans vd Vlist

CAP [Jan Melsen

DFenA [Hans Timmermans

KenS Albert vd Meer

C F [Marjo Lammers voor

budget en validatie

Check door

10 2 e
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de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecrataris van Financien Toesiagen en Douane

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtingen

10 2 e

notitie
Datum

1 mei 2020

Risicoselectie inkomstenbelasting en het gebruik van

projectcode 1043 Notitienummer

2020 0000085906

Aanleiding

Tijdens achtergrondgesprekken met Trouw en RTL ter voorbereiding op het

uitsturen van de kamerstukken Toesiagen op dinsdag 28 april hebben de

journalisten aan u gevraagd of u bekend bent met dossier 1043 De journallsten
hebben u geinformeerd dat er een CAF onderzoek zou zijn bij de

inkomstenbelasting blauw waarbij het gaat om hoge aftrekposten rondom zorg

en pensioen Ook is aangegeven dat dossier 1043 wordt genoemd in de wob

stukken van november 2019

In deze notitie wordt u geinformeerd over het gebruik van projectcode 1043

Auteur

10 2 e

Van

Algemeen directeur Particulieren

Kern

1043 is geen dossier maar de naam van een projectcode die wordt

gebruikt bij de risicodetectie van hoog risico aangiften en mogelijke

systeemfraude IH

Het Combiteam Aanpak Facilitators is betrokken bij de keuze van de

facilitators waarvan de aangiften i h k v mogelijke systeemfraude worden

behandeld

Tot begin 2018 werden aangiften met projectcode 1043 door de directie

Particulieren vastgelegd in FSV Met deze vastlegging werd niets gedaan
en dit is begin 2018 beeindlgd

Risicoselectie inkomstenbelasting IH

laarlijks ontvangt de Belastingdienst circa 12 miljoen aangiften

inkomstenbelasting IH De Belastingdienst kan niet alle aangiften beoordelen

aangezien de capaciteit hiervoor ontbreekt en moet hierbij keuzes maken Daarom

vindt in het kader van de behandeling van aangiften IH sinds begin jaren 90

geautomatiseerde risicoselectie plaats Bij deze risicoselectie wordt o a getoetst
aan fiscale criteria contra informatie zoals loon en bankgegevens en historische

gegevens Nationaliteit of tweede nationaliteit speelt geen rol bij de risicoselectie

IH Deze risicoselectie kan leiden tot behandeling van een aangifte door een

aangiftebehandelaar Dit betekent dat de aangiftebehandelaar de aangifte aan de

hand van feiten en omstandigheden toetst aan de fiscale regelgeving Indien er

door de behandelaar wordt afgeweken van de ingediende aangifte wordt de

belastingplichtige in alle gevallen in kennis gesteld van het voornemen van

afwijken en kan belastingplichtige hier op reageren Na een eventuele reactie

wordt het voornemen in heroverweging genomen door de behandelaar Na deze

toetsing stelt de behandelaar de aanslag vast al dan niet met een correctie

Tegen deze aanslag is bezwaar en beroep mogelijk

VERTROUWELIJK Pagina 1 van 9
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10 2 d

Gebruik projectcode 1043 1044

Zoals hierboven vermeld wordt aan het behandelvoornemen een code

toegevoegd 1044 voor aangiftes waarvan de facilitator in een strafrechtelijk
onderzoek betrokken is en code 1043 voor de overige aangiften Deze code wordt

toegevoegd om aangiftes te kunnen routeren naar de juiste behandeiteams^

Daarnaast worden deze codes gebruikt voor tijd en werkregistratie om te

kunnen zien hoeveel capaciteit er aan systeemfraude IH wordt besteed

Door de toenmalige Landelijke Toezicht Organisatie LTO is in 2010 nummer

1043 als projectcode bepaald voor de aanpak van mogelijke systeemfraude IH

Relatie met het CAF team

Het Combiteam Aanpak Facilitators CAF is medio 2013 opgericht met als doel

belastingdienstbreed vermoedens van oneigenlijk gebruik van belastinggeld
waarbij facilitators een rol hebben gestructureerd en zichtbaar in kaart te

brengen aan te pakken en te voorkomen

^ Tot en met het kalenderjaar 2016 warden de dubbele nationaliteiten standaard opgenomen

in deze queries Vanaf het kalenderjaar 2017 is aileen de eerste nationaiiteit in de queries

opgenomen M i v november 2019 is ook de eerste nationaiiteit uit de queries verwijderd
Aiieen voor buiteniands beiastingplichtigen is nationaiiteit nog wel onderdeei van de queries
dit i v m het kunnen bepaien van de reievante verdragstoepassing in het kader van

voorkomen dubbeie beiasting
^

Dit zogenaamde debiokkeringsbeleid is in 2010 ingevoerd
^
Binnen de Directie Particuiieren worden deze aangiften behandeid door de teams intensief

toezicht voorheen team fraude Deze naamswijziging is doorgevoerd omdat binnen de

teams aangiften worden behandeid waarbij niet per definitie sprake is van fraude
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Met behulp van analysetools die zijn ontwikkeld wordt soms naar aanleiding van

een intern of extern signaai in kaart gebracht waar mogeiijk sprake kan zijn van

systeemfraude

Voor bet begin van de behandeling van ieder beiastingjaar wordt aan de hand van

deze gegevens door ieden van het CAF team en de regiocoordinatoren intensief

toezicht van Particuiieren bepaaid van weike faciiitators de door hen ingediende
aangiften handmatig beoordeeid worden

Vervolgens wordt een kiein aantal aangiftes ingediend door de faciiitator

opgeieverd voor aansiagregeiing binnen de directie Particuiieren Deze aangiften
worden behandeid Indien uit behandeiing biijkt dat een aanzieniijk deei van deze

aangiften aanieiding geven tot het aanbrengen van een correctie kan het mogeiijk
zijn dat op basis van feiten en omstandigheden een vermoeden ontstaat van

mogelijke systeemfraude door de faciiitator Indien dit het gevai is wordt de post

aangemeid voor overleg met de FIOD Op basis van iandelijke criteria wordt

besloten of de faciiitator ai dan niet voor strafrechteiijk onderzoek in aanmerking
komt BiJ dit onderzoek kunnen een aantai kenmerken van de mogelijke fraude in

beeid komen waaronder ook de nationaiiteit van de betrokken groep

belastingpiichtigen Nationaiiteit is echter geen seiectiecriterium voor het bepaien
van het te onderzoeken fraudepatroon

Op 10 maart zijn Kamervragen van mevrouw Leijten SP inzake CAF onderzoeken

bij de inkomstenbelasting beantwoord Bij de beantwoording wordt ook ingegaan

op het gebruik van risicoseiectie en CAF zaken De antwoorden op de schrifteiijke

vragen zijn als bijiage opgenomen

Onderzoek naar keuzeproces

Op dit moment onderzoekt Directie Particuiieren het keuzeproces voor de

beoordeling weike facilitators en de door hen ingediende aangiften handmatig
moeten worden beoordeeid Bij de beantwoording van de Kamervragen FSV en de

met FSV vergelijkbare systemen is namelijk gebleken dat dit proces summier is

beschreven ’ De Directie Particuiieren heeft dit proces daarom in 17 april
jongstleden vooralsnog on hold gezet totdat het proces adequaat is beschreven

en er in het kader van de AVG een gegevensbescherming effect beoordeling GEB

heeft plaatsgevonden en eventuele daaruit voortvioeiende extra maatregelen zijn

geimplementeerd De Directie Particuiieren streeft ernaar de procesbeschrijving en

de AVG toetsing in mei af te ronden

Relatie met FSV

Flet gegeven dat aangiften betrokken waren in onderzoeken naar mogelijke
systeemfraude werd aanvankelijk vastgelegd in FSV Fraude Signalering
Voorziening Flier is begin 2018 mee gestopt omdat met de vastlegging in FSV

niets werd gedaan het vastleggen bleek geen toegevoegde waarde te hebben De

vastlegging heeft daarna ook niet meer in enig ander systeem plaatsgevonden
FSV is ook niet gebruikt als onderdeel van de hierboven beschreven

geautomatiseerde risicoseiectie van aangiften inkomstenbelasting

Wobstukken van november 2019

In de weekverslagen die bij de wobstukken van november 2019 zijn gevoegd
wordt project 1043 circa tien keer genoemd gedurende de periode januari 2014

tot en met januari 2015 Samenvattend wordt dit project genoemd in relatie met

de aanpak van niet compliante FD s en systeemfraude IFI Er wordt verwezen naar

project 1043 bijvoorbeeld als adviseurs die betrokken zijn bij reguliere CAF zaken

ook op de postenlijsten van 1043 staan De bevoegdheden van Blauw worden niet

NB het keuzeproces gaat niet over FSV of systemen van Particuiieren maar over het heie

keuzeproces weike facilitators worden wel niet nader onderzocht inclusief voor dat doel

eerder ontwikkelde tooling Flet onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de

directie MKB omdat sinds 2017 het CAF team onder MKB valt
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ingezet bij Toeslagen Dit is ook niet nodig omdat Toeslagen hiervoor eigen

bevoegdheden heeft

Hieronder zijn betreffende passages opgenomen Het overzicht resulteert uit een

zoekactie met als zoekterm 1043

Weekverslaa CAF 24 01 2014

Aanpak niet compliante FD s Het is ons doe om medio einde februari dus voor

einde van de reguiiere aangifte periode een aantal FD s te gaan bezoeken

waarvan uit onze blauwdrukinformatie blijkt dat zij het met het doen van aangifte
niet zo nauw nemen Daarin nemen we ook een aantal FD s mee uit het

beconbestand en uit het project 1043 De selectie voor de bezoeken wordt

momenteei gemaakt We willen deze actie in de vorm van een soort pilot gaan

uitzetten in een 3 tal voormalige regio s

Weekverslaa CAF 31 01 2014

Systeemfraude IH Bij de persoon die eens perjaar een tijd naar Nederland komt

om dan massaai foute aangiften te doen blijkt uit de IP logging dat er vanafmei

2013 geen activiteiten meer zijn geweest Vermoedelijk wordt hij binnenkort wel

weer ergens actief en ondertussen hebben we een monitor lopen om activiteiten

op deze adressen te kunnen volgen Zodra hij actief wordt kunnen we dan

acteren Ondertussen zijn voor een aantal van de fraudeurs die we op korte

termijn wiilen aanpakken of reeds aangepakt hebben brieven in de maak die we

aan de klanten wilien sturen om hen te wijzen op de verpllchtingen dit met het

oog op de aangifteronde 2013 Dit ligt In het verlengde van de aanpak zoals die

wordt vormgegeven binnen het project 1043 systeemfraude IH Verder vindt

afstemming piaats met PDB over het uitiopen van een zaak waarvan we de

facilitator inmiddels hebben aangepakt We moeten borgen dat de regeling daar

nu Yoortvarend wordt opgepakt en ook de invordering daar snel achteraan gaat
Ai hetgeen we niet innen willen we op het bordje leggen van onze veroorzaker Er

is het nodige verhaal aldaar dus dat is zeker zinvol Ook moet er een nauwe

afstemming zijn met de bezwarenteams om te voorkomen dat gecorrigeerde

aangiften in de bezwaarfase alsnog warden toegewezen Tenslotte lijkt deze casus

geschikt om eens een keer de medepleegboete uit de kast te halen Als dit ook

maar enigszins verdedigbaar is willen we deze In stelling gaan brengen

Weekverslaa CAF 21 02 2014

Systeemfraude IH Aanstaande maandag is er een gesprek met persvooriichting
inzake de rol van het CAF in de aanpak van foute facilitators Dit ligt in het

verlengde van publicaties die op korte termijn vanuit het OM zuilen warden

gedaan vanwege een aantal strafzaken Bij de zaak waar wij conservatoir beslag
hadden geiegd voor een fors bedrag heeft de advocaat zich inmiddels gemeld
omdat op de bankrekeningen meer geld blijkt te staan dan waarvoor wij het

beslag hadden geiegd De klant wit graag over dat meerdere kunnen beschikken

Zonder reeds de bevestiging van het getroffen saldo via de bank te hebben

vernomen weten we nu dus al dat het beslag ten voile zijn doe geraakt heeft

Bij 1 van onze facilitators blijkt een veelheid van giften in de aangiften te zijn

opgevoerd aan instellingen die op zich wel de ANBI status hebben verkregen We

gaan de 2 instellingen waar de meeste betalingen aan zouden zijn gedaan laten

bezoeken om op deze wijze vast te stellen of de gelden ook daadwerkeiijk betaald

zijn Dit is een effectievere methode om de juistheid van de aftrekposten vast te

stellen dan het uitvragen van alle individuele aangiften Een nieuwe post wordt

momenteei volledig op de korrel genomen Mogelijk gaan we gezien de ernst van

de constateringen toch nog richting strafrecht Met FIOD zijn mogelijkheden voor
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een versnefde aanpak besproken Ook is er redeHjk wat verhaal in beeld en dit

gaan we snel veiligstellen Net project 1043 systeemfraude IH heeft onze

signalen over het voortvarend oppakken van de regeling van individuele

aangiften gerelateerd aan de aanpak van een facilitator daadkrachtig ter hand

genomen en er iigt momenteei een document met daarin voorstellen voor een

aantal procesaanpassingen Compllmenten
Er zijn nog een aantal nieuwe systeemfraudezaken opgestart maar daarover in

een volgend weekbericht meer

Weekverslag CAF 18 04 2014

Systeemfraude IH Twee zaken lopen nu mee in een strafrechtelijke aanmelding
via de grote zakenlijst van het project 1043 In 1 gevai is sprake van een bij
NOAB aangesloten advieskantoor Om publicitaire redenen lijkt het daarom zeker

interessant om deze post via een snelie strafzaak aan te vliegen De foute

activiteiten vinden overigens plaats door 1 van de directeuren vermoedelijk
buiten medeweten van de anderen via de eigen laptop De aanpak zou daarom

vergelijkbaar kunnen zijn aan de aanpak die bij onze reizende adviseur is

gekozen Met dit verschil dat hier ook duldelijke verhaalsobjecten zijn

Donkerrode adviseurs De aanpak hier vergt een wat langere adem dan bij de

reguilere CAFzaken Toch komen ook hier de eerste resultaten In zicht In

Amsterdam lijkt een van de dienstverleners onze aandacht zodanig beu dat hij

aangeeft met zijn adviesdiensten incl verzorgen aangiften te gaan stoppen In 2

andere zaken blljkt uit de opgevraagde blauwdrukken dat er bij het doen van

aangiften IH ook door deze adviseurs frequent bedenkelljke aftrekposten warden

opgevoerd Deze posten komen via een andere invalshoek in beeld maar worden

door ons wel opgelijnd Ze komen dus ook op de postenlijst van 1043 te staan en

lopen mee in de aldar afgesproken procedures Wij willen hier de inmiddels

beproefde aanpak op gaan loslaten Daarna kijken we hoe we deze FD ers nog in

bredere zin kunnen aanpakken want er speelt meer dan alieen bedenkeiijke

aangiften IH

Weekverslag CAF 25 04 2014

Systeemfraude IH Met een dokter die gevraagd was om een uitzonderlijk type

dieetverklaring afte geven die een maximale aftrek zou opieveren is gesproken
door de projectleider van project 1043 Deze dokter heeft naar de

belastingadviseur van zijn patient gebeld om verhaal te halen hoe die adviseur

aan dit medische oordeei kwam dat die patient een dergelijke verklaring zou

moeten krijgen Hij heeft daarbij het advies gegeven aan de belastingadviseur om

medische diagnoses voortaan aan deskundigen over te iaten wetend dat het dieet

totaal niet bij zijn patient klopte De adviseur vertelde echter doodleuk dat hij dit

truukje nog 160 keer had uitgehaald en er verder nooit iemand problemen
maakte De naam van deze adviseur staat Inmiddels op ons lijstje We gaan aan

de hand van de blauwdruk eens kijken hoe erg het daar daadwerkelijk is

Vandaag vindt ergens een gesprek plaats met een adviseur die bovengemiddelde
aftrek van zorgkosten bij zijn klanten heeft opgevoerd Onze Inschatting Is dat

daar weinig onderbouwing voor is maar wie weet hebben we het mis Het gaat
niet om grote aantallen vandaar dat we voor deze directe benadering kiezen In

de casus van onze reizende adviseur zijn deze week de brieven aan de klanten

verzonden Er komen inmiddels de nodige telefoontjes binnen met daarin

interessante verklaringen

Weekverslag CAF 06 06 2014
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Systeemfraude IH Met PDB samen gaan we op zoek naar enige aanpassingen in

de selectie Hierin zouden aangiften die als groep bij elkaar horen bijvoorbeeld
omdat daar eenzelfde facilitator achterzit maar bijvoorbeeid ook gastouders die

bij hetzelfde GOB horen een meer zwaarwegende plaats dienen te krijgen en ook

als zodanig behandeld moeten warden Bij het project 1043 wordt hier in de

detectie al veel mee gedaan echterzou dlt traject dan geborgd moeten zijn door

de hele keten eenduidig volgen regeling bezwaar EN blokkeren volgende jaren
De ontwikkelde biauwdrukken maken het mogelijk om zeer snel het beeld van de

groep te kunnen anaiyseren

Wij hebben nog niet het beeld dat er inmiddels gebrulk kan warden gemaakt van

de nieuwe regelgeving op het gebied van de voorlopige teruggaven Als iemand in

het verleden is gecorrigeerd wegens het doen van onjuiste aangiften hebben we

de mogelijkheid om iemand gedurende 5jaar het recht te ontzeggen op

voorschotbetaiingen Dat moeten we in onze processen dan we daadwerkelijk
inbouwen Hoe de stand van zaken op dat gebied momenteei is is voor ons in

ieder geval onduideiijk Zowel procesmatig ais beteidsmatig wet of niet opieggen
van boetes vraagt dit de nodige aandacht teneinde te voorkomen dat dit een

papleren tijger wordt

Met de persoon die willekeurig aangiften ieek te doen voor volstrekte

onbekenden is stevig gesproken Onze indruk was dat dit een voidoende heilzame

werking zou hebben gehad Ook is het IP van deze persoon dichtgezet Recent

constateerde wij vanuit onze monitoring echter toch nog een paging Het lijkt

vooralsnog een incident We houden het verder in de gaten Ook hebben we de

vraag uitgezet hoe het nu kan dat van dit IP adres toch nog een inlogpoging

afkomstig Is geweest

Weekverslag CAF 27 06 2014

Systeemfraude IH Om het blokkeringsproces van de bij de CAFposten betrokken

IH posten soiide te laten verlopen heeft afstemming plaatsgevonden met de

projectleider 1043 en een lid van het VTA team in Heerlen Goed gesprek dat ons

ook weer een aantal verbeterde inzichten heeft gebracht Deze week zijn diverse

huisbezoeken gebracht aan klanten van een faciiitator Uit eerste indicaties komt

naar voren dat de persoon die wij reeds vermoedde de daadwerkelijke facilitator

is en dat in een aantal gevalien de aftrekposten andermaal verzonnen zijn

Weekverslag CAF 28 11 2014

Systeemfraude IH We proberen door middel van de blauwdruk onze zaken door

de hele keten te volgen Dit om enerzijds vast te stellen welke effecten we bereikt

hebben Anderzijds om te bezien of navorderingen wei opgelegd warden

bezwaren wel gehandhaafd en de bedragen ook warden ingevorderd We zien dat

de effecten ronduit positief zijn Facilitators stoppen daadwerkelijk evenais het

overgrote dee van hun klanten In de keten zien we dat de navorderingen

daadwerkelijk warden opgelegd en dat In bezwaar de correcties overeind blljven
Momenteei zijn we in de fase aanbeland om te bezien hoe het staat met het

invorderen van de gelden Dit geeft ons tevens inzichten over bedragen die we

eventueel nog op het bordje van de facilitator kunnen schulven

aansprakelijkstelling Daarover binnenkort meer De brievenactie die binnen

PDB project 1043 is gehouden inzake een fors aantai posten met vermoedelijk

onjuiste aftrekposten levert ook ten aanzien van de CAFposten interessante

additionele informatie op Ook komen hier ongetwijfeld weer nieuwe facilitators

naar voren Momenteei onderzoeken we een stroom aangiften waarin

overduldelijk onjuiste Informatie wordt verstrekt over het partnerinkomen Op
deze manier hoopt men dezgn aanrechtkortingen binnen te hengelen Uiteraard

is ook hier een facilitator actief die de zaken begeleid In een zaak afkomstig van
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een van de kantoren blijkt een fraudepatroon te zitten met een groepje inwoners

uit Estland Zijn staan in onze bestanden te boek als ondernemers Er zijn

vermoedelljk misbruikpogingen gedaan voorzowel de IH de OB als Toeslagen
Voor de IH lijkt tot op heden niet uitbetaald te zijn Voor de andere middelen

wordt dit momenteei onderzocht Het is geen heie actuate zaak dus ons

vermoeden is datzeker bij Toeslagen e e a gestopt zai zijn Alle betrokken

personen blljken inmiddels VOW Voor de IH lijkt het beter de aangiften te

verwijderen i p v ze te regelen aangezien de post toch niet bezorgd kan warden

Voor ons hoe dan ook een interessant signaai om te kijken of we de organisator
erachter nog kunnen vinden en of daar nu nog activiteiten zijn die weliicht onze

aandacht verdienen

CAF Kerstspecial 2014 19 12 2014

Systeemfraude IH De blauwdruk die we samen met LTO en CA hebben ontwikkeld

heeft in diverse casu zijn nut meer dan bewezen Zo wordt deze blauwdruk

gebruikt bij gesprekken met kleinere facilitators om hen te wijzen op de schade

die is aangericht Soms is het confronteren van de facilitator hiermee in

combinatie met het felt dat we hem of haar duidetijk maken dat alie klanten nu

problemen hebben omdat ze alsnog moeten terugbetalen voidoende om de

facilitator te laten stoppen Ook wijzen we de facilitator weliicht ten overvloede

op de consequenties indlen hij beslult door te gaan met zijn handelingen Daarin

verwijzen we in ieder geval naar de in 2014 ontstane mogelijkheid tot het

opieggen van een administratieve medepleegboete De blauwdruk wordt ook

gebruikt in strafzaken of bij de aanmelding daarvan Uit de blauwdruk wordt

Immers erg duidelijk wat het patroon van handelen Is Dat Is echter op zlch nog

niet voidoende De kracht van het CAF zit daarnaast ook vooral in het direct ter

plaatse bezoeken van een aantal klanten om op deze wijze vast te stellen hoe de

vork nu daadwerkelijk in de steel zit Daaroverheen komt nog het sausje van een

snei gericht onderzoek naar verhaalsmogelijkheden en geldstromen Het geheel
vormt dan een recept om de facilitator aan te pakken Heel bijzonder om te

constateren is dat vrijwel alle facilitators waar we als CAFmee aan de slag zijn

geweest ook daadwerkelijk gestopt zijn met de voormalige malafide activiteiten

Dit kunnen we vaststellen omdat we de blauwdruk tevens gebruiken om het

gedrag van de facilitator en zijn groep klanten te monitoren Het aangiftetijdvak
na de interventies voorzover we dat tot nu toe konden vaststellen ziet er

aanmerkelijk beter uit Ook volgen we met de blauwdruk het interne proces tot en

met de bezwaarfase Recent hebben we ten aanzien van een eerste casus ook

zicht gekregen op de laatste stap in het proces de invordering Onze conclusie

overall is tot op heden dat de heie keten op dit punt afdoende functioneert

We hebben dit jaar een spectaculaire zaak gedraaid tezamen met de FIOD Daar is

binnen 24 uur na de aanmelding de facilitator die geen vaste woon of

verblijfplaats in Nederland had opgepakt en per direct vastgezet Op de in beslag

genomen laptop stonden duizenden door deze facilitator ingevulde aangiften

Vervolgens is het proces van heffing intensief begeleid teneinde er op deze wijze

zorg voor te dragen dat we ook heel snei zicht hadden op het concrete nadeel dat

deze facilitator ons heeft berokkend Er is snei en effectief samengewerkt Hoewe

veruit de meeste CAF zaken niet bij het strafrecht zijn geeindigd hebben we nu

inmiddels nog een 4 tai zaken w v 1 mogelijk combi met Toeslagen die op

stapei staan om in het eerste kwartaal van 2015 op een strafrechtelijke wijze te

warden aangepakt Voor de inzet van het CAF team trekt dit wel een wissel omdat

het noodzakelijk blijkt om dan ook het proces in meer brede zin te begeleiden
Ten aanzien van het heffingsproces Is een van onze mensen mede vanwege haar

dubbelrol met het project 1043 behoorlijk druk met het inregelen van een nieuwe

centrale mailing aan de klanten van dit soort fout opererende facilitators De wijze
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waarop deze klanten op een dergelijke geconcentreerde manier warden

uitgevraagd en behandeld blijkt zeer effectief Bij een van de recente posten

kregen we deze week bet bericht dat de facilitator ermee stopt ondanks dat we

daar nog niet echt een aanpak op de facilitator zeif hebben bepaald Kennelijk is

de toegenomen aandacht bij de klanten door middel van bezoeken ter plaatse
maar ook via een eerdere centrale mailing waarin nogal wat klanten van deze

faciliator zijn uitgevraagd at voldoende reden om met de dubieuze activiteiten te

gaan stoppen

Buiteniand in de loop van 2014 zijn we tegen het nieuwe fenomeen aangelopen
dat een facilitator kennelijk bewust onjuiste aangiften voor zijn klanten doet door

een verkeerde premieperiode op de aangifte in te vulien De aanpak op deze zaak

loopt In de tussentijd zijn we samen met Heerlen actiefom de rest van de

populatie op dit fenomeen in beeld te brengen Een dee van de groep lijkt het op
dit punt goed te doen maar we zien toch wei een voorspelde teneur dat ook

anderen dit gedrag gaan overnemen We lopen momenteel in ieder geval tegen
een 2e geval aan die zich ook schuldig lijkt te maken aan dit gedrag In die casus

Is tevens sprake van een facilitator die het geld naarzijn eigen rekening laat

komen Deze post is vanwege de verlengde coulanceperiode nog niet geraakt door

de invoering van het 1 bankrekeningprincipe We zijn daarom momenteel druk in

overleg met B CA om voor deze post aisnog met grote speed het betalingsverkeer
niet meer naar deze bankrekening van de facilitator te taten lopen Daarnaast

hebben we voor toekomstige aangiften aangegeven dat we risico s lopen Indien

door namens buitenlandse arbeidskrachten aangiften warden Ingediend terwiji

waarschijnlljk is dat de aangiften onjuist zijn moet voorkomen warden dat deze

personen direct een vooriopige teruggave krijgen Het signaal is afgegeven aan

AFB en via Dgbel ook in MTBD aangekaart Momenteel zijn zowel project 1043 ais

AFB CA doende om te beoordelen ofer op dit punt maatregelen kunnen warden

getroffen en zo ja welke

Weekverslaa CAF 09 01 2015

Systeemfraude IH Voorafgaande aan de aangifteperiode warden samen met

project 1043 afdeling communicatie en de FIOD een aantal acties op touw gezet
met ais achteriiggend doe de Nederiandse particulier er op te wijzen dat hij zeif

verantwoordelijk is voor de aangifte die gedaan is en dat ais een facilitator

beweert datje via hem of haar veel geld kunt terugkrijgen dit vrijwel nooitjuist
is enje ais particulier dat zeif dan weer terug moet betalen Ais het te mooi lijkt
om waar te zijn is dat meestal ook zo Daarbij zullen diverse facilitators stevig
warden aangepakt met daarom been de nodige exposure CAF zaI met een aantal

zaken tevens gaan aansluiten bij een pilot die momenteel in opzet is in het oosten

van het land Daar loopt een test om met bepaalde facilitators een stevig gesprek
te voeren echter reeds met aanwezigheid van FIOD bij het gesprek De bedoeling
is dat deze facilitator dan eieren voor zijn geld kiest en direct stopt Bij toch

doorgaan recidive ligt er een toezegging van het OM datzo n facilitator dan met

voorrang wordt opgepakt In wezen is dit een net lets andere zwaardere variant

op de stevige gesprekken die we al deden Het zou een opiossing kunnen bieden

voor die gevallen waarin de verwachting op voorhand bestaat dat een gesprek
onvoldoende effect zou kunnen hebben In onze portefeuille zit wei een enkeling

waarbij die verwachting er is De gesprekken die wlj tot op heden hebben gehad
hebben er echter nagenoeg altijd toe geleid dat de facilitator ermee stopt Maar de

reden waarom een facilitator daadwerkelijk stopt is in die gevallen waarschijnlljk
nooit het gesprek alleen maar ook het felt dat je de klangroep wei degelljk

corrigeert en navordert Wellicht biedt de aiternatieve variant die nu uitgetest
wordt ook nog wei kansen om daar eens een keer anders mee om te gaan Het is
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in ieder geval het proberen waard Van een post waarbij de huisbezoeken nog in

2014 hebben plaatsgevonden is inmiddels de analyse gereed De facilitator is echt

fout bezig De conclusie verbaast ons niet Op heie korte termijn maken we het

recept gereed voor de verdere aanpak
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Aanleiding
Tijdens achtergrondgesprekken met Trouw en RTL ter voorbereiding op het
uitsturen van de kamerstukken Toeslagen op dinsdag 28 april hebben de

journalisten aan u gevraagd of u bekend bent met dossier 1043 De journalisten
hebben u geinformeerd dat er een CAF onderzoek zou zijn bij de

inkomstenbeiasting blauw waarbij het gaat om hoge aftrekposten rondom zorg
en pensioen Ook is aangegeven dat dossier 1043 wordt genoemd in de wob
stukken van november 2019

In deze notitie wordt u geinformeerd over het gebruik van projectcode 1043

Kern

Auteur

Van

Aigemeen directeur ParticuHeren

• 1043 is geen dossier maar de naam van een projectcode die wordt

gebruikt bij de risicodetectie van hoog risico aangiften en mogelijke
systeemfraude IH

• Het Combiteam Aanpak Facilitators is betrokken bij de keuze van de

facilitators waarvan de aangiften i h k v mogelijke systeemfraude worden
behandeld

• Tot begin 2018 werden aangiften met projectcode 1043 door de directie
Particulieren vastgelegd in FSV Met deze vastlegging werd niets gedaan
en dit is begin 2018 beeindigd

Risicoselectie inkomstenbelasting IH

Jaariijks ontvangt de Belastingdienst circa 12 miljoen aangiften
inkomstenbelasting IH De Belastingdienst kan niet alle aangiften beoordelen

aangezien de capaciteit hiervoor ontbreekt en moet hierbij keuzes maken Daarom
vindt in het kader van de behandeling van aangiften IH sinds begin jaren 90

geautomatiseerde risicoselectie plaats Bij deze risicoselectie wordt o a getoetst
aan fiscale criteria contra informatie zoals loon en bankgegevens en historische

gegevens Nationaliteit of tweede nationaliteit speelt geen rol bij de risicoselectie
Deze risicoselectie kan leiden tot3eR¥naelihg van een aangifte door

aangiftebehandeiaar Dit betekent dat de aangiftebehandelaar de aangifte aan de

hand van feiten en omstandigheden toetst aan de fiscale regelgeving Indien er

door de behandelaar wordt afgeweken van de ingediende aangifte wordt de

belastingplichtige in alle gevallen in kennis gesteld van het voornemen van

afwijken en kan belastingplichtige hier op reageren Na een eventuele reactie
wordt het voornemen in heroverweging genomen door de behandelaar Ma deze

toetsing stelt de behandelaar de aanslag vast al dan niet met een correctie

Tegen deze aanslag is bezwaar en beroep mogelijk
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\
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Detectie aan de poort detectie van hoog risico aangiften en mogeitjke
systeemfraude 1H

Aanvullend en feitelijk voorafgaand op dit reguliere selectieproces vindt ook de

zogenaamde detectie aan de poort plaats Het gaat hier om detectie van hoog
risico aangiften en aangiften die onderdee zijn van mogelijke systeemfraude het

op georganiseerde wijze door een faciiitator indienen van onjuiste aangiften vaak
door het opvoeren van gefingeerde of te hoge aftrekposten dit speelt zich m n af

op het terrein van zorgkosten scholingskosten en giften
Voordat ingediende aangiftes het reguliere geautomatiseerde risicoseiectieproces
ingaan vindt middeis een aantai queries aanvuilende risicoseiectie piaats Dit

gebeurt op tweeeriei wijze
1 Door het detecteren van aangiftes met een sterk afwijkend

aangiftepatroon bijvoorbeeld een iaag inkomen met zeer hoge
aftrekposten voor deze aangiften wordt een behandeivoornemen een

signaal in het inkomstenbelastingsysteem dat een aangifte handmatig
beoordeeld moet worden opgevoerd met code 1043

2 Voordat de fiscale behandeling van een bepaaid beiastingjaar begint wordt

bepaald van weike facilitators de aangiften handmatig bekeken moeten

worden zie het kopje Relatie met het CAF team De aangiften die door
deze facilitators worden ingediend worden gedetecteerd bij binnenkomst
van deze aangiften Deze worden vervoigens door een risico analist
beoordeeld Bij 85 90 blijkt er niets meer aan de hand te zijn deze

aangiftes gaan door naar het reguiiere selectieproces Voor de overige 10
15 wordt een behandeivoornemen opgenomen Deze krijgen de code

1043 of 1044

Het opnemen van een dergelijk behandeivoornemen gebeurt in beginsel voor een

periode van 6 belastingjaren Indian bij de behandeling van een aangifte blijkt dat
er geen sprake is van onregeimatigheden en de aangifte gewoon kan worden

gevoigd wordt het behandeivoornemen gedeblokkeerd^ D w z dat het geen rol
meer speelt in de seiectie van latere belastingjaren

Gebruik projectcode 1043 1044

Zoals hierboven vermeld wordt aan het behandeivoornemen een code

toegevoegd 1044 voor aangiftes waarvan de facilitator in een strafrechtelijk
onderzoek betrokken is en code 1043 voor de overige aangiften Deze code wordt

toegevoegd om aangiftes te kunnen routeren naar de juiste behandelteams^
Daarnaast worden deze codes gebruikt voor tijd en werkregistratie om te

kunnen zien hoeveel capaciteit er aan systeemfraude IH wordt besteed
Door de toenmalige Landelijke Toezicht Organisatie LTD is in 2010 nummer

1043 als projectcode bepaald voor de aanpak Van mogelijke systeemfraude IH

Relatie met het CAF team

Het Combiteam Aanpak Facilitators CAF is medio 2013 opgericht met als doei

beiastingdienstbreed vermoedens van oneigenlijk gebruik van belastinggeid
waarbij facilitators een rol hebben gestructureerd en zichtbaar in kaart te

brengen aan te pakken en te voorkomen

O

O

Tot en met het kaienderjaar 2016 warden de dubbele nationaliteiten standaard opgenomen
in deze queries Vanaf het kalenderjaar 2017 is alleen de eerste nationaliteit in de queries
opgenomen M i v november 2019 is ook de eerste nationaliteit uit de queries verwijderd
Alleen voor buitenlands belastingplichtigen is nationaliteit nog wel onderdeel van de queries
dit i v m het kunnen bepalen van de relevante verdragstoepassing in het kader van

voorkomen dubbele belasting
^

Dit zogenaamde debtokkeringsbeleid is in 2010 ingevoerd
^
Binnen de Directie Particulieren worden deze aangiften behandeld door de teams intensief

toezicht voorheen team fraude Deze naamswijziging is doorgevoerd omdat binnen de
teams aangiften worden behandeld waarbij niet per definitie sprake Is van fraude
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Met behulp van analysetools die zijn ontwikkeld wordt soms naar aanleiding van

een intern of extern signaal in kaart gebracht waar mogelfjk sprake kan zijn van
systeemfraude

Voor het begin van de bebandeltng van ieder belastingjaar wordt aan de hand
deze gegevens door leden van het CAF team en de regiocobrdinatoren intensief
toezicht van Particuiieren bepaald van weike facilitators de door hen ingediende
aangiften handmatig beoordeeld worden

Vervolgens wordt een klein aantal aangiftes ingediend door de facilitator

opgeleverd voor aanslagregeling binnen de directie Particuiieren Deze aangiften
worden behandeld Indlen uit behandeling blijkt dat een aanzienlijk deel van deze

aangiften aanleiding geven tot het aanbrengen van een correctie kan het mogelijk
zijn dat op basis van feiten en omstandigheden een vermoeden ontstaat van

mogelijke systeemfraude door de facilitator Indien dit het geval is wordt de post
aangemeld voor overleg met de FIOD Op basis van landelijke criteria wordt
besloten of de facilitator a dan niet voor strafrechtelijk onderzoek in aanmerking
komt Bij dit onderzoek kunnen een aantal kenmerken van de mogelijke fraude in
beeld komen waaronder ook de nationaliteit van de betrokken groep
belastingplichtigen Nationaliteit is echter geen selectiecriterium voor het bepalen
van het te onderzoeken fraudepatroon
Op 10 maart zijn Kamervragen van mevrouw Leijten SP inzake CAF onderzoeken

bij de inkomstenbelasting beantwoord Bij de beantwoording wordt ook ingegaan
op het gebruik van risicoselectie en CAF zaken De antwoorden op de schriftelijke
vragen zijn ais bijiage opgenomen

Onderzoek naar keuzeproces
Op dit moment onderzoekt Directie Particuiieren het keuzeproces voor de

beoordeling weike facilitators en de door hen ingediende aangiften handmatig
moeten worden beoordeeld Bij de beantwoording van de Kamervragen FSV en de
met FSV vergeiijkbare systemen is namelijk gebleken dat dit proces summier is
beschreven De Directie Particuiieren heeft dit proces daarom in 17 april
jongstleden vooralsnog on hold gezet totdat het proces adequaat is beschreven
en er in het kader van de AVG een gegevensbescherming effect beoordeling GEB
heeft plaatsgevonden en eventuele daaruit voortvloeiende extra maatregelen zijn
geimplementeerd De Directie Particuiieren streeft ernaar de procesbeschrijving en

de AVG toetsing in mei af te ronden

Relatie met FSV

Het gegeven dat aangiften betrokken waren in onderzoeken naar mogelijke
systeemfraude werd aanvankelijk vastgelegd in FSV Fraude Signalering
Voorziening Hier Is begin 2018 mee gestopt omdat met de vastlegging in FSV
niets werd gedaan het vastleggen bleek geen toegevoegde waarde te hebben De

vastlegging heeft daarna ook niet meer in entg ander systeem plaatsgevonden
FSV is ook niet gebruikt als onderdeel van de hierboven beschreven

geautomatiseerde risicoselectie van aangiften inkomstenbelasting

Wobstukken van november 2019

In de weekverslagen die bij de wobstukken van november 2019 zijn gevoegd
wordt project 1043 circa tien keen genoemd gedurende de periode januari 2014

tot en met januari 2015 Samenvattend wordt dit project genoemd in relatie met
de aanpak van niet compliante FD s en systeemfraude IH Er wordt verwezen naar

project 1043 bijvoorbeeld als adviseurs die betrokken zijn bij reguliere CAF zaken

ook op de postenlijsten van 1043 staan De bevoegdheden van Blauw worden niet

NB het keuzeproces gaat niet over FSV of systemen van Particuiieren maar over het hele

keuzeproces weike facilitators worden wel niet nader onderzocht inclusief voor dat doel
eerder ontwikkelde tooling Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de
directie MKB omdat sinds 2017 het CAF team onder MKB valt

van

o

o

738383 00099



ingezet bij Toeslagen Dit is ook niet nodig omdat Toeslagen hiervoor eigen
bevoegdheden heeft

Hieronder zijn betreffende passages opgenomen Het overzicht resulteert uit

zoekactie met als zoekterm ”1043

een

Weekversiag CAF 24 01 2014

Aanpak niet compliante FD s Het is ons doe om medio einde februari dus
einde van de regullere aangifte periode een aantai FD s te gaan bezoeken
waarvan uit onze blauwdrukinformatie blijkt dat zij het met het doen van aangifte
niet zo nauw nemen Daarin nemen we ook een aantai FD s mee uit het
beconbestand en uit het project 1043 De selectie voor de bezoeken wordt

momenteei gemaakt We wilien deze actie in de vorm van een soort pilot gaan
uitzetten in een 3 tal voormaiige regie s

voor

O Weekversiag CAF 31 01 2014

Systeemfraude IH Bij de persoon die eens perjaar een tijd naar Nederland komt
om dan massaal foute aangiften te doen blijkt uit de IP logging dat er vanafme
2013 geen actlvltelten meer zijn geweest Vermoedeiijk wordt hij binnenkort wei
weer ergens actief en ondertussen hebben we een monitor lopen om activiteiten

op deze adressen te kunnen voigen Zodra hij actief wordt kunnen we dan
acteren Ondertussen zijn voor een aantai van de fraudeurs die we op korte

termijn wilien aanpakken of reeds aangepakt hebben brieven in de maak die
aan de klanten wilien sturen om hen te wijzen op de verpiichtingen dit met het

oog op de aanglfteronde 2013 Dit ligt in het veriengde van de aanpak zoals die
wordt vormgegeven binnen het project 1043 systeemfraude IH ~ Verder vindt

afstemming plaats met PDB over het uitlopen van een zaak waarvan we de

facilitator inmiddels hebben aangepakt We moeten borgen dat de regeling daar
voortvarend wordt opgepakt en ook de invordering daar snel achteraan gaat

Al hetgeen we niet innen wilien we op het bordje leggen van onze veroorzaker Er
is het nodige verhaal aldaar dus dat is zeker zinvol Ook moet er een

afstemming zijn met de bezwarenteams om te voorkomen dat gecorrigeerde
aangiften in de bezwaarfase alsnog worden toegewezen Tensiotte lljkt deze
geschikt om eens een keer de medepleegboete uit de kast te halen Als dit ook
maar enigszins verdedigbaar is wilien we deze in stelling gaan brengen

Weekversiag CAF 21 02 2014

Systeemfraude IH Aanstaande maandag is er een gesprek met persvooriichting
inzake de rol van het CAF In de aanpak van foute facilitators Dit ligt in het

veriengde van publicaties die op korte termijn vanuit het OM zutien worden

gedaan vanwege een aantai strafzaken Bij de zaak waar wij conservatoir beslag
hadden gelegd voor een fors bedrag heeft de advocaatzich inmiddels gemeld
omdat op de bankrekeningen meer geld blijkt te staan dan waarvoor wij het
beslag hadden gelegd De klant wil graag over dat meerdere kunnen beschikken
Zonder reeds de bevestiging van het getroffen saldo via de bank te hebben
vernomen weten we nu dus al dat het beslag ten voile zijn doe geraakt heeft

Bij 1 van onze facilitators blijkt een veelheid van giften in de aangiften te zijn
opgevoerd aan instellingen die op zich wei de ANBl status hebben verkregen We

gaan de 2 instellingen waar de meeste betalingen aan zouden zijn gedaan laten
bezoeken om op deze wijze vast te stellen of de gelden ook daadwerkelijk betaald

zijn Dit is een effectievere methode om de juistheid van de aftrekposten vast te

stellen dan het uitvragen van alle individuele aangiften Een nieuwe post wordt
momenteei voUedig op de korre genomen Mogelijk gaan we gezien de ernst van

de constateringen toch nog richting strafrecht Met FIOD zijn mogelijkheden
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een versnelde aanpak besproken Ook is er redeiijk wat verhaal in beeld en dit

gaan we snel veiligstellen Met project 1043 systeemfraude IH heeftonze

signalen over het voortvarend oppakken van de regaling van individueie

aangiften gerelateerd aan de aanpak van een facilitator daadkrachtig ter hand

genomen en er ligt momenteel een document met daarin voorstellen voor een

aantal procesaanpassingen Complimenten
Er zijn nog een aantal nieuwe systeemfraudezaken opgestart maar daarover in

een volgend weekbericht meer

Weekverslaa CAF 18 04 2014

Systeemfraude IH Twee zaken iopen nu mee in een strafrechtelijke aanmelding
via de grote zakenlijst van het project 1043 In 1 geval is sprake van een bij
NOAB aangesloten advieskantoor Om publicttaire redenen lijkt het daarom zeker
interessant om deze post via een snetle strafzaak aan te vliegen De foute
activiteiten vinden overigens piaats door 1 van de directeuren vermoedelijk
buiten medeweten van de anderen via de eigen laptop De aanpak zou daarom

vergeiijkbaar kunnen zijn aan de aanpak die bij onze reizende adviseur is

gekozen Met dit verschil dat hier ook duidelijke verhaalsobjecten zijn

Donkerrode adviseurs De aanpak hier vergt een wat iangere adem dan bij de
reguliere CAF zaken Toch komen ook hier de eerste resultaten in zicht In

Amsterdam lijkt een van de dienstverleners onze aandacht zodanig beu dat hij
aangeeft met zijn adviesdiensten incl verzorgen aangiften te gaan stoppen In 2

andere zaken blijkt uit de opgevraagde blauwdrukken dat er bij het doen
aangiften IH ook door deze adviseurs frequent bedenkelijke aftrekposten warden

opgevoerd Deze posten komen via een andere invalshoek in beeid maar warden
door ons wei opgelijnd Ze komen dus ook op de posteniijst van 1043 te staan en

iopen mee In de aldar afgesproken procedures Wij willen hier de Inmiddeis

beproefde aanpak op gaan loslaten Daarna kijken we hoe ive deze FD ers nog in
bredere zin kunnen aanpakken want er speeit meer dan alleen bedenkelijke
aangiften IH

Weekverslaa CAF 25 04 2014

Systeemfraude IH Met een dokter die gevraagd was om een ultzonderlijk type
dieetverklaring afte geven die een maximale aftrekzou opleveren is gesproken
door de projectleider van project 1043 Deze dokter heeft naar de

belastingadviseur van zijn pabent gebeld om verhaai te halen hoe die adviseur
aan dit medische oordeel kwam dat die patient een dergelijke verklanng
moeten krijgen Hij heeft daarbij het advies gegeven aan de belastingadviseur om
medische diagnoses voortaan aan deskundigen over te laten wetend dat het dieet
totaal niet bij zijn patient klopte De adviseur vertelde echter doodleuk dat hij dit

truukje nog 160 keer had uitgehaald en er vender nooit iemand problemen
maakte De naam van deze adviseur staat inmiddeis op ons lijstje We gaan aan

de hand van de blauwdruk eens kijken hoe erg het dear daadwerkelijk is

Vandaag vindt ergens een gesprek piaats met een adviseur die bovengemiddelde
aftrek van zorgkosten bij zijn klanten heeft opgevoerd Onze inschatting is dat
daar weinig onderbouwing voor is maar wie weet hebben we het mis Het gaat
niet om grote aantallen vandaar dat we voor deze directe benadering kiezen In
de casus van onze reizende adviseur zijn deze week de brieven aan de klanten
verzonden Er komen inmiddeis de nodige telefoontjes binnen met daarin

interessante verklaringen

Weekverslaa CAF 06 06 Z014
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Systeemfraude IH Met PDB samen gaan we op zoek naar enige aanpassingen In

de selectie Hierin zouden aangiften die als groep bij elkaar horen bijvoorbeeld
omdat daar eenzeifde facilitator achter zit maar bijvoorbeeld ook gastouders die

bij hetzelfde GOB horen een meer zwaarwegende plaats dienen te krijgen en ook

als zodanig behandeld moeten warden Bij het project 1043 wordt hier in de

detectie al veel mee gedaan echter zou dit traject dan geborgd moeten zijn door
de hele keten eenduidig volgen regaling bezwaar EN blokkeren volgende jaren
De ontwikkelde blauwdrukken maken het mogetijk om zeer snel het beeld van de

groep te kunnen analyseren

Wij hebben nog niet het beeld dat er Inmiddels gebruik kan warden gemaakt van

de nieuwe regelgeving op het gebied van de voorlopige teruggaven Als iemand in

het verleden is gecorrigeerd wegens het doen van onjuiste aangiften hebben we

de mogelijkheid om iemand gedurende 5 jaar het recht te ontzeggen op

voorschotbetaUngen Dat moeten we in onze processen dan wel daadwerkelijk
inbouwen Hoe de stand van zaken op dat gebied momenteel is is voor ons in

iedergeval onduidelijk Zowel procesmatig als beleidsmatig wel of niet opleggen
van boetes vraagt dit de nodige aandacht teneinde te voorkomen dat dit een

papieren tijger wordt

Met de persoon die willekeurig aangiften leek te doen voor volstrekte

onbekenden is stevig gesproken Onze indruk was dat dit een voldoende heilzame

working zou hebben gehad Ook is het IP van deze persoon dichtgezet Recent

constateerde wij vanuit onze monitoring echter toch nog een paging Het lijkt
vooralsnog een Incident We houden het verder in de gaten Ook hebben we de

vraag uitgezet hoe het nu kan dat van dit IP adres toch nog een inlogpoging
afkomstig is geweest

O

Weekverslaa CAF 27 06 2014

Systeemfraude IH Om het blokkeringsproces van de bij de CAF posten betrokken

IH posten solide te laten verlopen heeft afstemming piaatsgevonden met de

projectleider 1043 en een lid van het VTA team in Heerlen Goed gesprek dat ons

ook weer een aantal verbeterde inzichten heeft gebracht Deze week zijn diverse

hulsbezoeken gebracht aan klanten van een facilitator Uit eerste indicaties komt

naar voren dat de persoon die wij reeds vermoedde de daadwerkelijke facilitator

is en dat In een aantal gevallen de aftrekposten andermaal verzonnen zijn

Weekverslaa CAF 28 11 2014

Systeemfraude IH We proberen door middel van de blauwdruk onze zaken door

de hele keten te volgen Dit om enerzijds vast te stellen welke effecten we bereikt

hebben Anderzijds om te bezien of navorderingen wel opgelegd warden

bezwaren wel gehandhaafd en de bedragen ook warden ingevorderd We zien dat

de effecten ronduit positief zijn Facilitators stoppen daadwerkelijk evenals het

overgrote dee van hun klanten In de keten zien we dat de navorderingen
daadwerkelijk warden opgelegd en dat in bezwaar de correctles overeind blijven
Momenteel zijn we in de fase aanbeland om te bezien hoe het staat met het

Invorderen van de gelden Dit geeft ons tevens inzichten over bedragen die we

eventueel nog op het bordje van de facilitator kunnen schuiven

aansprakelijkstelling Daaraver binnenkort meer De brievenactie die binnen

PDB proJect 1043 is gehouden Inzake een fors aantal posten met vermoedelljk
onjuiste aftrekposten levert ook ten aanzien van de CAF posten interessante

addidonele informatie op Ook komen hier ongetwijfeld weer nieuwe facilitators

naar voren Momenteel onderzoeken we een stroom aangiften waarin

overduidelijk onjuiste informatie wordt verstrekt over het partnerinkomen Op
deze manler hoopt men de zgn aanrechtkortingen binnen te hengelen Uiteraard

is ook hier een facilitator actief die de zaken begeleid In een zaak afkomstig van

O
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een van de kantoren blijkt een fraudepatroon te zitten met een groepje inwoners

uit Estland Zijn staan in onze bestanden te boek als ondernemers Erzijn
vermoedelijk misbruikpogingen gedaan voor zowel de IH de OB als Toeslagen
Voor de IH lijkt tot op heden niet uitbetaald te zijn Voor de andere middelen

wordt dit momenteel onderzocht Het is geen hele actuele zaak dus ons

vermoeden is datzekerbij Toeslagen e e a gestopt zal zijn Alle betrokken

personen blijken inmiddels VOW Voor de IH lijkt het beter de aangiften te

verwijderen i p v ze te regelen aangezlen de post toch niet bezorgd kan warden

Voor ons hoe dan ook een interessant signaal am te kijken of ive de organisator
erachter nog kunnen vinden en of daar nu nog activiteiten zijn die wellicht onze

aandacht verdienen

CAF Kerstspedal 2014 19 12 2014

Systeemfraude IH De blauwdruk die we samen met LTO en CA hebben ontwikkeid

heeft in diverse casu zijn nut meer dan bewezen Zo wordt deze blauwdruk

gebruikt bij gesprekken met kleinere facilitators om hen te wijzen op de schade

die is aangericht Soms is het confronteren van de facilitator hiermee in

combinatie met het feit dat we hem of haar duidelijk maken dat aile klanten nu

probiemen hebben omdat ze alsnog moeten terugbetalen votdoende om de

facilitator te laten stoppen Ook wijzen we de facilitator wellicht ten overvloede

op de consequenties indien hij besluit door te gaan met zijn handelingen Daarin

verwijzen we In iedergeval naar de In 2014 ontstane mogelijkheid tot het

opieggen van een administratieve medepleegboete De blauwdruk wordt ook

gebruikt in strafzaken of bij de aanmelding daarvan Uit de blauwdruk wordt

immers erg duidelijk wat het patroon van handelen is Dat is echter op zich nog
niet voldoende De kracht van het CAF zit daamaast ook vooral in het direct ter

plaatse bezoeken van een aantal klanten om op deze wijze vast te stellen hoe de

vork nu daadwerketijk in de steel zit Daaroverheen komt nog het sausje van een

snel gericht onderzoek naar verhaalsmogelijkheden en geldstromen Het geheel
vormt dan een recept om de facilitator aan te pakken Heel bijzonder om te

constateren is dat vrijwel alle facilitators waar we als CAF mee aan de slag zijn
geweest ook daadwerkelijk gestopt zijn met de voormaiige malaFide activiteiten

Dit kunnen we vaststellen omdat we de blauwdruk tevens gebruiken om het

gedrag van de facilitator en zijn groep klanten te monitoren Het aangiftetijdvak
na de interventies voorzover we dat tot nu toe konden vaststellen ziet er

aanmerkelijk beter uit Ook volgen we met de blauwdruk het interne proces tot en

met de bezwaarfase Recent hebben we ten aanzien van een eerste casus ook

zicht gekregen op de laatste stap in het proces de invordering Onze conclusie

overall is tot op heden dat de hele keten op dit punt afdoende functioneert

We hebben ditjaar een spectaculaire zaak gedraaid tezamen met de FIOD Daar is

binnen 24 uur na de aanmelding de facilitator die geen vaste woon of

verblijfplaats in Nederland had opgepakt en per direct vastgezet Op de in beslag
genomen laptop stonden duizenden door deze facilitator ingevulde aangiften
Vervolgens is het proces van heffing intenslef begeleid teneinde er op deze wijze
zorg voor te dragen dat we ook heel snel zicht hadden op het concrete nadeel dat

deze facilitator ons heeft berokkend Er is snel en effectief samengewerkt Hoewel

veruit de meeste CAF zaken niet bij het strafrecht zijn geeindigd hebben we nu

inmiddels nog een 4 tal zaken w v 1 mogelijk combi met Toeslagen die op

stapel staan om in het eerste kwartaal van 2015 op een strafrechtelijke wijze te

warden aangepakt Voor de inzet van het CAF team trekt dit wel een wissel omdat

het noodzakelijk blijkt om dan ook het proces in meer brede zin te begeleiden
Ten aanzien van het heffingsproces is een van onze mensen mede vanwege haar

dubbelrol met het project 1043 behoorlijk druk met het inregelen van een nieuwe

centrale mailing aan de klanten van dit soort fout opererende facilitators De wijze

O
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waarop deze klanten op een dergelijke geconcentreerde manier warden

uitgevraagd en behandetd blijkt zeer effectief Bij een van de recente posten

kregen we deze week het bericht dat de facilitator ermee stopt ondanks dat we

daar nog niet echt een aanpak op de facilitator zelf hebben bepaald Kennelijk is

de toegenomen aandacht bij de klanten door middel van bezoeken ter plaatse
maar ook via een eerdere centrale mailing waarin nogal wat klanten van deze

faciliator zijn uitgevraagd al voldoende reden om met de dubieuze activiteiten te

gaan stoppen

Buiteniand in de loop van 2014 zijn we tegen het nieuwe fenomeen aangetopen
dat een facilitator kennelijk bewust onjuiste aangiften voorzijn klanten doet door

een verkeerde premieperiode op de aangifte in te vullen De aanpak op deze zaak

loopt In de tussentijd zijn we samen met Heerlen actief om de rest van de

populatle op dit fenomeen in beeld te brengen Een dee van de groep lijkt het op
dit punt goed te doen maar we zien toch wel een voorspelde teneur dat ook

anderen dit gedrag gaan overnemen We lopen momenteel in teder geval tegen
een 2e geval aan die zich ook schuldig lijkt te maken aan dit gedrag In die casus

is tevens sprake van een facilitator die het geld naar zijn eigen rekening laat

komen Deze post is vanwege de verlengde coulanceperiode nog niet geraakt door
de invoering van het 1 bankrekeningprincipe We zijn daarom momenteel druk in

overleg met B CA om voor deze post alsnog met grote spoed het betalingsverkeer
niet meer naar deze bankrekening van de facilitator te laten lopen Daarnaast

hebben we voor toekomstige aangiften aangegeven dat we risico s lopen Indian

door namens buiteniandse arbeidskrachten aangiften warden ingediend terwiji
waarschijnlijk is dat de aangiften onjuist zijn moet voorkomen warden dat deze

personen direct een vooriopige teruggave krijgen Het signaal is afgegeven aan

AFB en via Dgbel ook in MTBD aangekaart Momenteel zijn zowel project 1043 ais

AFB CA doende om te beoordelen of er op dit punt maatregelen kunnen warden

getroffen en zo ja welke

O

Weekverslaa CAF 09 01 2015

Systeemfraude IH Voorafgaande aan de aangifteperiode warden samen met

project 1043 afdeling communicatie en de FIOD een aantal acties op tauw gezet
met a s achterliggend doe de Nederlandse particulier er op te wljzen dat hij zelf

verantwoordeiijk is voor de aangifte die gedaan is en dat ais een facilitator

beweert dat je via hem of haar veel geld kunt terugkrijgen dit vrijwel nooitjuist
is enje ais particulier dat zelf dan iveer terug moet betalen Ais het te mooi lijkt
om waar te zijn is dat meestal ook zo Daarbij zullen diverse facilitators stevig
warden aangepakt met daarom been de nodige exposure CAF zal met een aantal

zaken tevens gaan aanslulten bij een pilot die momenteel in opzet is in het oosten

van het land Daar loopt een test om met bepaalde facilitators een stevig gesprek
te voeren echter reeds met aanwezigheid van FIOD bij het gesprek De bedoeling
is dat deze facilitator dan eieren voorzijn geld kiest en direct stopt Bij toch

doorgaan recidive ligt er een toezegglng van het OM dat zo n facilitator dan met

voorrang wordt opgepakt In wezen is dit een net lets andere zwaardere variant

op de stevige gesprekken die we al deden Hetzou een opiossing kunnen bieden

voor die gevallen waarin de verwachting op voorhand bestaat dat een gesprek
onvoldoende effect zou kunnen hebben In onze portefeuille zit wel een enkeling
waarbij die verwachting er is De gesprekken die wij tot op heden hebben gehad
hebben er echter nagenoeg altijd toe geleid dat de facilitator ermee stopt Maar de

reden waarom een facilitator daadwerkelijk stopt is in die gevallen waarschijnlijk
nooit het gesprek alleen maar ook het felt datje de klangroep wel degelijk
corrigeert en navordert Wellicht bledt de aiternatieve variant die nu uitgetest
wordt ook nog wel kansen om daar eens een keer anders mee om te gaan Het is
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in ieder geval hat proberen waard Van een post waarblj de huisbezoeken nog in

2014 hebben ptaatsgevonden is inmiddels de analyse gereed De facilitator is echt

foot bezig De conciusle verbaast ons niet Op hele korte termijn maken we het

recept gereed voorde verdere aanpak

O
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memo Gevolgen FSV brief voor de processen bij de directie MKB

Datum

5 mei 2020

Versienummer

0 91

1 Inleiding
Voor het registreren beoordelen en archiveren van renseignementen contra

informatie signalen meldingen maakt de directie MKB gebruik van de applicatie
fraude signaleringsvoorziening verder FSV De renseignementen worden

gebruikt in de toezichts en informatieprocessen van MKB Tevens maakt MKB

gebruik van FSV om informatieverzoeken van andere overheden te registeren Het

FSV systeem is in de avond van 27 februari 2020 op last van de functionaris

gegevensbescherming verder FG uitgezet omdat het niet voldeed aan de eisen

van de algemene verordening gegevensbescherming verder AVG

10 2 e

Auteur

10 2 e

Kopje aan

10 2 e

2 Aanleiding

Op 28 april hebben de Staatsecretarissen van Financien Toeslagen en Douane

over de ontstane situatie een brief gezonden aan de Tweede Kamer In de brief

worden onder andere de vragen gesteld Hoe de aanpak van fraude binnen de

Belastingdienst werkt en ’Hoe het FSV systeem en soortgelijken werkt en wat

burgers en bedrijven hiervan merken Volgens de Staatsecretarissen zijn de

antwoorden op die vragen onzeker Vanwege die onzekerheid worden in de brief

onderzoeken aangekondigd en blijft het FSV systeem tot nader order buiten

gebruik

Bijlagen
Geen

Het niet beschikbaar hebben van een renseignementen systeem en de daaraan

gerelateerde informatie raakt direct de bedrijfsvoering van de directie MKB en die

van convenantpartners waarmee informatie wordt uitgewisseld

3 Te bespreken
IMaar aanleiding van de brief is door het kerndepartement een concept plan van

aanpak verder PvA opgesteld Er wordt een stuurgroep en een projectteam

ingesteld Doel van het PvA Is om op gestructureerde wijze tot een tweede brief

aan de TK te komen die de vragen over FSV en FSV achtigen op afdoende wijze
beantwoordt

De behoefte van de directie MKB wordt met dit PvA onvoldoende ingevuld MKB

heeft behoefte aan het kunnen ontvangen registeren beoordelen behandelen en

archiveren van renseignementen contra informatie voor het toezicht door de

belastingdienst en of zijn convenant partners Deze memo is bedoeld om het MT

een mening te laten vormen hoe met deze situatie om te gaan Deze mening kan

worden verwoord door het directielid van MKB in de in te stellen stuurgroep
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4 Overwegingen voor het vervolg
Voor de inbreng in de stuurgroep kan het MT het volgende overwegen

• Het PvA heeft als doel om op gestructureerde wijze tot een tweede brief

aan de Tweede Kamer te komen Doel zou tenminste ook moeten zijn om

te komen tot een ordentelijk ingerichte renseignementen proces het

FSV proces of in ieder geval een werkbaar efficient en effectief proces

rondom ontvangen signalen en informatieverzoeken

• Het PvA geeft onder IG aandacht aan het inrichten van de processen die

in de brief worden genoemd en die MKB aangewezen heeft als kritisch De

urgentie hiervan komt nu onvoldoende naar voren

• PvA legt de nadruk op het fraudeproces niet op FSV Daarmee is dit een

breed PvA waar we goed inhoudelijk over moeten nadenken Het resultaat

van djt PvA kan gevolgen hebben voor de processen van MKB

• In de brief worden fraude processen en toezicht processen gebruikt als

synoniemen Dat is onjuist In de UTS staat onze kerntaak Deze is NIET

in eerste instantie over fraude bestrijding Daar is de FIOD voor ingesteld
In de UTS staat dat de belastingdienst is van uitvoering van de

belastingwetten en het toezicht op de naleving van deze wetten Dat is

ons werk Bij een vermoeden van fraude treden we na onderzoek

bestuursrechterlijk op of we dragen over aan de FIOD Door in het PvA

toezicht en fraude processen samen te voegen kan dit PvA grote impact
hebben op ons kern proces

• De ketenvoorzitter GKT wordt genoemd als eigenaar van het

toezichtproces Dat is onjuist Deze voorzitter zal zich hoogstens vanuit

de keten GKT eigenaar voelen van het instrument de voorziening FSV De

manier waarop deze wordt gebruikt door de directies in het toezichtproces
is aan de directeuren

De bestaande GEB s worden gevalideerd en waar nodig beschreven

conform de eisen van de AVG en ter beoordeling aan de FG voorgelegd
MKB is met dit proces gestart zie het plan van aanpak van projectleider

_Jprivacy gestuurd werken Blijvende bestuurlijke aandacht is noodzakelijk
Dit werk is geen project maar blijvend werk

fIn het PvA staat onder IG

a Inrichten van de kluis wie m b v welk formulier AVG toets aan de

voorzijde
en

b Beschrijving proces van handeling van meldingen die direct handelen

vereisen nu FSV dicht is Vallen ook de verplichtingen tot externe deling
met andere partijen onder Ook beschrijven wat er de afgelopen
maanden met signalen is gebeurd

Deze onderwerpen zijn voor MKB nu belangrijker en urgenter dan het

voorbereiden op een volgende brief Immers deze voorzieningen en processen zijn
in de kamerbrief van 28 april beschreven als bestaand terwiji die niet zijn

ingericht Daar lopen we qua proces en imago een direct risico
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vers ag
Datum

6 mei 2020MT overleg MKB

Versienummer

1

Bijiagen
Geen

MT overleg MKB

Dinsdag 6 mei 2020

Utrecht

Omsclirijving

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig

10 2 e

MedezeggenschapKopie aan

01 ACTUALITEIT

Ol Ol Algemene actualitelten

Het MT MKR cinreekt in het leader van nrtuelitpiten river l|juiten verzoei^
buiten verzoek

fraudesignaleringsvoorziening FSV | buiten verzodF

buiten verzoek

02 PERSONEEL

buiten verzoek

03 BASIS OP ORDE

buiten verzoek
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buiten verzoek

04 VERNIEUWING

buiten verzoek

05 HAMERSTUKKEN

buiten verzoek
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memo 10 2 e

Bevindingen en aanbevelingen inventarisatie gebruik van

bronnen die mogelijk gekenmerkt worden als zwarte lijsten

Datum

Datum

Verslenummer
Aanleiding
Eind januari zijn er pers en Kamervragen gesteld over het gebruik van de Fraude

Signalerings Voorziening hierna FSV Binnen DF A werd er data vanuit de FSV

gebruikt als een fraude risico indicator in een aantal producten In de nasleep
daarvan is aan alle organisatieonderdelen van de Belastingdienst gevraagd om

proactief te melden indien meer gebruik wordt gemaakt van dergelijke lijsten die

eventueel gekwalificeerd kunnen worden als gebruik van zwarte lijsten

0

Referentienummer

0

Datum vaststelling

Datum

Vastgesteld door

Naam Achternaam

Opdrachtgever

Naam AchternaamOpdracht
Er is geen harde definitie van wat een zwarte lijst is Overigens is er wel een

document opgesteld op basis van de beginselen uit de AVG van waaruit enkele

criteria voor een zwarte lijst is af te leiden zie bijiage definitie zwarte lijst De

vraag is of die criteria 00k van toepassing zijn op overheidsinstanties die belast

zijn met toezicht en handhaving zoals de Belastingdienst Om discussies over de

criteria te vermijden is er voor gekozen om te inventariseren In de inventarisatie

is beschreven welke producten er in productie zijn wat ze doen welke bronnen ze

raadplegen en of er business rules worden gebruikt die mogelijk een ongunstig

neveneffect hebben als zwarte lijst

Auteur

Naam Achternaam

Behendeld door

Naam Achternaam

Kopie aan

Naam Achternaam

Bijiagen
Geen

Doe I

MT DF A inzicht bieden in de producten in productie zodat het mogelijk wordt

een afweging te maken of er al dan niet sprake is van het gebruik van een

vermoedelijke zwarte lijst

Inventarisatie

De inventarisatie is opgedeeld in meerdere onderdelen om het beheersbaar te

houden en gefocust inzichten te kunnen krijgen De opdeling is grofweg als voIgt

1 Signaal modellen in het reguliere portfolio
2 Datafundamenten

3 Producten oud EH I

Bevindingen per gelnventariseerd onderdeel

Adi Sianaalmodellen in het reauliere portfolio
Onder leiding van[
modellen in productie in de reguliere portfolio zie bijiage inventarisatie Producten

] is er een inventarisatie gedaan naar de signaal10 2 6
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in Exploitatie 13032020 Master Hieronder zijn een aantal producten uit clusters

toegelicht die gebruik maken van een aantal bronnen die wellicht reden zouden

kunnen geven tot vragen

Toezicht 2

10 2 d

VBT OBCF

10 2 d

VBT OBAB

10 2 d

Inning

10 2 d

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de normering in de gebruikte bronnen

niet worden toegekend door DF A maar DF A maakt er wel gebruik van D w z

dat een andere organisatieonderdeel wel de normering toekent en daarmee ook

de verantwoordelijk heeft om melding te maken van een eventueel gebruik van

een zwarte lijst

Ad2 Datafundamenten

In samenspraak met de productmanager datafundamenten is navraag gedaan bij
de inhoudelijk betrokkenen van de datafundamenten

Conclusie er zijn 18 datafundamenten De datafundamenten zelf doen niet aan

algoritmes of het creeren van lijsten ze worden gevoed door de bronsystemen
van de Belastingdienst Echter sommige datafundamenten bevatten

informatie indicatoren die door een slimme business rule data kunnen genereren

voor een DF A product en daarmee mogelijk aangeduid kunnen worden als een

zwarte lijst Flieronder de betreffende datafundamenten en de gegevens die

mogelijk gegenereerd kunnen worden

batafundament Tndicatoren □

10 2 d
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10 2 d

Belangrijke noot

Hoewel de genoemde indicatoren niet worden toegekend door DF A maakt DF A

er wel gebruik van Dit impliceert dat een andere organisatieonderdeel die

bijvoorbeeld het eea zodanig kenmerkt dat een dossier behandeid moet worden

door een xteam of anderszins hiervan melding zou moeten maken van het

gebruik van bepaalde indicatoren die mogelijk gekenmerkt kunnen worden als

zwarte lijst

Ad 3 Producten oud EFII

In de bijiage 20200417 EHI Totale Productenlijst met eigenaren is gepoogd om

alle producten binnen EHI in beeld te brengen en daar een status aan toe te

kennen belegd in DF A portfolio wordt niet meer uitgeleverd of nog uit te

zoeken Dit is gebeurd in samenwerking met Portfolio Operatie en EHI

De inventarisatie toont aan dat we nog van een aantal EHI producten moeten

uitzoeken op welke wijze het loopt via het DF A portfolioproces Immers deze

producten zijn in beeld maar hebben nog niet een DAPM nummer Deze zijn

aangemerkt als nog uit te zoeken Onder leiding van

bezig om de producten van EHI te beleggen binnen het reguliere portfolioproces
Dit is momenteel nog niet voltooid

Het belang van dat alle producten via het reguliere portfolioproces lopen zit in de

kwaliteitsbewaking In het reguliere voortbrengingsproces is QA QC ingericht en

zijn er checks m b t privacy ingebouwd De verwachting is dat we binnenkort in

control zijn over alle EH I producten d w z dat de producten het reguliere proces

volgen met alle QA QC s en de benodigde privacytoetsen Op dit moment is dat

niet het geval voor alle EHI producten

10 2 e is men

Hieronder een aantal EHI producten die mogelijk zwarte lijst werk bevat dan wel

produceert

Adressenlijst
In sommige producten wordt een adressenlijst gebruikt met verdachte

adressen Dit betreft een statische lijst Mogelijk aan te merken als een

zwarte lijst Als het goed is is de lijst inmiddels uitgezet

Zeer vermogende personen

Hiermee kan een lijst van topverdieners worden uitgedraaid Hoewel het niet

gemakkelijk is dit te doen bestaat de mogelijkheid er wel Dit is een product
die onderworpen is aan strenge voorwaarden door zowel GO als DF A Het is

genoemd in deze lijst omdat de nuance kan ontbreken indien bij de pers

bekend wordt dat er met deze gegevens wordt gewerkt

10 2 d
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10 2 d

Aanbevelingen

Tijdens de inventarisatie is gebleken dat het achterhalen van welke bronnen een

product gebruik maakt erg moeilijk is De documentatie is niet altijd op orde en

er is geen overzicht van data gebruik op metaniveau datalineage De

aanbeveling is dan ook om een data iineage structuur in te richten Het initiatief

HOOP is gestart maar dat levert niet op korte termijn een overzicht op

Voor de korte termijn wordt aanbevolen om een verantwoordelijke te stellen die

de gemaakte overzichten zowei regulier als EHI verder aanvult en bijhoudt zodat

we in control zijn over het gebruik van data in onze producten

Een ander aspect dat opvait is de afwezigheid van de administrate van

passende privacytoetsen Er is niet per project een gestructureerde wijze van de

verantwoordelijkheid rondom het hebben en uitvoeren van passende

privacytoetsen Aanbevoien wordt om de uitvoering van privacytoetsen goed te

beieggen en te bewaken

Een voorstel is om de productmanager verantwoordelijk te maken voor het

hebben van de privacytoets het uitvoeren van de toets is de verantwoordelijkheid
van de privacyofficer en het overnemen van de maatregelen iigt bij de duster Het

e e a conform de memo over procedure GEB s oniangs aangeboden aan het MT

Een andere overweging voor het MT is hoe DF A omgaat met informatie en

normeringen vanuit andere organisatieonderdelen Denk bijvoorbeeid aan de

toegekende team en stamcodes behandeling doorx teams of veelpiegersteams
die voorkomen in onze CLC en Incasso datafundament

Vanuit DF A wordt hierop een business ruie geformuleerd in datafundament FRI

waarmee een behandeling door een x team kan fingeren als een risicoindicator

Het wordt aanbevolen om na te denken of we in onze producten gebruik willen

maken van dergelijke markeringen als we niet weten hoe ze tot stand zijn

gekomen Dat wil zeggen als we niet weten hoe een dossier terecht komt bij een x

team of een veelpleger team

Aanbeveling specifiek voor EHI

Mogelijk wordt er een risico gelopen door producten die buiten het portfolioproces
om worden uitgeleverd Hoewel het er op lijkt dat het grotendeel van producten
die door EHI wordt vervaardigd bekend is bij DF A loopt niet alles volgens het

reguliere portfolioproces Er zal meer gebalanceerd moeten worden tussen het

belang van uitleveren van EHI producten omdat we dan hebben afgesproken en

beieggen van de EHI producten binnen de reguliere DF A clusters waarin ze

worden onderworpen aan de standaarden en richtlijnen binnen het

voortbrengingsproces

738633 00102



Zolang Diet alle producten zijn belegd binnen het reguliere proces is DF A

kwetsbaar omdat de kwaliteit van de producten op deze wijze niet geborgd kan

worden

Het wordt dan ook zeer aanbevolen om duidelijkheid te krijgen rondom de status

van alle EHI producten en deze te beleggen binnen het reguliere werkproces

738633 00102
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notitie Overzicht trajecten tot de zomer
Datum

6 mei 2020

Aanleiding
De staatssecretarissen hebben zorgen over de staat van de Belastingdienst en de

voortgang van de verbeter trajecten bij de Belastingdienst Zij hebben onder

andere aangegeven een strakke gecoordineerde aanpak voor de reeds lopende

verbetertrajecten opgezet te willen hebben Wanneer ik alles op een rij zet wat

voor deze zomer nog moet gebeuren heb ik daar begrip voor

Over deze wens van de staatssecretarissen heeft een gesprek plaatsgevonden
tussen de SG en mij Ik ben met de staatssecretarissen eens dat we met elkaar

een scherpe sturing nodig hebben om deze zomer tot concrete resultaten te

komen die zij zoals toegezegd ook kunnen melden aan de Tweede Kamer We

hebben met elkaar binnen de Belastingdienst zoveel ballen in de lucht te houden

dat aandacht voor het ene dossier ten koste gaat van het andere Daar zullen we

samen scherp op moeten zijn dat dit niet gebeurt
Dat kan op drie manieren die elkaar kunnen verscherpen
Ten eerste staan binnen de Belastingdienst dossiers vaak niet op zichzelf en ze

concurreren met heel veel andere dossiers Ik wil daarom dat er per dossier een

aanspreekpunt komt In prindpe is iemand verantwoordelijk voor een dossier

Mochten er meerdere dossiers voor een directie spelen dan moeten we bezien of

dat reeel is en anders deze onderbrengen bij een andere collega bijvoorbeeld bij
een collega binnen dezelfde directie dan wel een collega DT lid Daarnaast wil ik

zeer serieus met jullie overwegen of externe inhoudelijke dan wel

voortgangsbewaking nodig is die jullie daarbij ondersteunt Mijn insteek daarbij
is bij twijfel doen

Ten tweede vinden we met elkaar dat de samenwerking tussen het

kerndepartement en de Belastingdienst moet verbeteren Elk dossier dat tot deze

zomer speelt wordt gekoppeld aan een persoon van het kerndepartement Dat

kan iemand zijn van DGFZ maar ook van BOA Deze persoon helpt om het proces

binnen het kerndepartement verder te ondersteunen en af te stemmen Door

deze persoon aan de voorkant al mee te nemen in de voortgang kan hij of zij dat

maximaal doen Door meer samen te werken aan de voorkant kunnen we elkaar

meer helpen Tevens zal hierdoor meer begrip komen voor elkaars toegevoegde
waarde

Tot slot wil ik een bewaking op het totaal van het programma tot aan deze

zomer Daarvoor ga ik in ieder geval externe ondersteuning regelen Dit is ook

gedaan bij Toeslagen en zorgt voor een beter overzicht van wat er allemaal nog

moet gebeuren houdt als gevolg daarvan ons allemaal scherper waardoor we

sneller tot resultaten komen Tot aan de zomer kunnen we een aantal concrete

stappen zetten die ons meer in control gaan brengen ook over het totaal van de

Notitienummer

Auteur

Jose Lazeroms

Van

Directeur generaal

Belastingdienst

Kopie aan
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Belastingdienst Daarna goed om samen met de nieuwe DGBD en de

bewindslieden te bezien of we deze werkwijze nog langer continueren

Binnen de Belastingdienst ervaar ik dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor

het eigen stukje Maar door de verwevenheid en het ontbreken van goed inzicht

en overzicht daarvan wordt de overall verantwoordelijkheid nog onvoldoende

ingevuld Ook wanneer niet alle informatie beschikbaar is om dit te doen zullen

we dit toch met elkaar moeten oppakken Wij zijn samen de Belastingdienst
Onderstaand treffen jullie de zaken aan die naar mijn idee voor de zomer nog

allemaal moeten worden opgepakt Ik heb daarbij gebruik gemaakt van de DGBD

lijst die we met elkaar hebben opgesteld naar aanleiding van het AO van 4 maart

Deze wordt maandelijks geactualiseerd en staat geagendeerd voor het DT over

1 5 week Mogelijk dat ik dus niet de meest actuele stand heb opgenomen

Daarbij zijn de onderwerpen iangs vijf thema s benoemd

buiten verzoek

C Waarborgen handhavingsbeleid inclusief privacy en gebruik nationaiiteit

D Covid 19 gerelateerde activiteiten

E Overig

buiten verzoek
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buiten verzoek

C Waarborgen fraudebeleid privacy en gebruik nationaliteit Jose

Lazeroms programmamanager 10 2 e

Afgelopen vrijdag zijn de offerteaanvragen de deur uitgegaan De externe partijen
zullen antwoord moeten geven op drie vragen a De precieze werking en gebruik
van FSV door de diverse onderdeien van de Belastingdienst b Met bestaan van

met FSV vergeiijkbare appiicaties en toezichtprocessen bij de Beiastingdienst 3

Onder welke condities FSV en eventueel vergeiijkbare systemen weer kunnen

warden aangezet welke acties er nodig zijn voor deze systemen en de bredere

Pagina 7 van 12
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fraudebestrijding bij de Belastingdienst en hoe eventuele alternatieven emit

kunnen zien De offertes moeten uiterlijk 14 mei binnen zijn De beoordeling vindt

15 mei plaats De definitieve gunning kan dan op 26 mei plaatsvinden waarop ook

de audit kan starten Deze moet 15 juni worden opgeleverd
7 mei vindt de eerste Stuurgroep FSV plaats Daarbij wordt vooral het plan van

aanpak met betrokkenen doorgenomen Ook vindt 7 mei nog een afepraak plaats
met beiden staatssecretarissen waarin de stand van zaken wordt doorgenomen
inhuur BCG en het offerte proces inclusief het verzoek van de Tweede Kamer om

betrokkenheid bij de aanbesteding Voorstel is om de Tweede Kamer procedureel
te informeren over de opdrachtverstrekking
Intussen vinden er al oriSnterende gesprekken plaats met BCG wat BCG voor ons

kan betekenen en wordt geleerd van de ervaringen bij Toeslagen

Informeren parlement

Voornemen is om in de zomer de Kamer te informeren over de resultaten van de

onderzoeken de beantwoording van de kamervragen te versturen en een brief

met de uitkomsten

Opietpunt onderzoek van AP etnisch profileren Toeslagen CAF zaken blauw zal

waarschijnlijk in deze periode opgeleverd worden en de uitkomsten daarvan

moeten ook worden meegenomen

buiten verzoek
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Datum

6 mei 2020

notitie
Notitienum mer

Bespreken plan van aanpak FSV en inzet BCG
Auteur

10 2 6

Van

Directeur generaal

Belastngdienst Directeur

Cd Uitvoerings en

Handhavingsbeleid
Directeur Cd

Informatievoorziening en

Databeheersing

Kopie aan

Brjfagen

Aanleiding

Op donderdag 30 aprii heeft u met DG Beiastingdienst en de heer| 10 2^

het concept plan van aanpak FSV besproken Naar aanleiding van het

besprokene in dit overleg is het plan van aanpak aangepast is er contact gelegd
met de Boston Consulting Groep en is er een offerte voor onderzoek naar

marktpartijen verzonden

10 2 e

Kern
2

Op donderdag 7 mei 15 30 16 15 uur heeft u overleg met DG

Belastingdienst de heer[
directeur UHB die vanuit het projectteam
is om tijdens het gesprek over de volgende punten te spreken

10 2 6
van BCG en [ ] Piv

vervangt Het voorstel

10 2 6

10 2 6

Plan van aanpak
Naar aanleiding van uw opmerkingen en commentaar is het plan van

aanpak bijiage 1 aangepast Donderdag 7 mei zal het worden besproken
in de Stuurgroep FSV onder leiding van DG Belastingdienst Wij zullen

mondeling terugkoppelen uitdit overleg

Bijdrage BCG

In het overleg van 30 aprii is afgesproken om de Boston Consulting Groep
te vragen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van het plan van

aanpak Tijdens het overleg zal

voor deze bijdrage
Offerte onderzoeken

Na het overleg van 30 aprii is de offerte bijiage 2 die in

voorbereiding was aangepast Deze offerte is vrijdagmiddag 1 mei

uitgezet bij de marktpartijen in de raamovereenkomst Inmiddels

hebben 4 partijen gereageerd met vragen

Op vrijdag 1 mei heeft de VC TK Financien het verzoek gedaan
zie bijiage 3 om de offerte breder uit te zetten dan bij de

bekende spelers en een aantal fracties zouden graag de

aanbestedingsopdracht voorafgaand ontvangen 0ns voorstel is

om deze verzoeken af te wijzen met formele argumenten vanuit

het aanbestedingsrecht en de verhouding regering en Kamer

1

2

pen voorstel doen10 2 6

3

a

b
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Verkennende

qesprekken

FSV 10 2 e

Maarten Jonker

Extern onderzoek 15 juni

Beantwoording kamervragen In de zomer

Onderzoek AP etnisch profileren
Toeslaqen CAF blauw

DGTSL

P Overiqe onderwerpen die aandacht verqen

buiten verzoek
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Datum

llmei2020Vergaderdatum

Aanwezig

11 mei 2020

Jose Lazeroms iDGBD Frances Diepstraten fpDGBDJ Aute^

Jaap Zoon adGO voorzitter groep A

Gerard Blankestijn adMKB

Albert van der Meer adKI S Jan Melsen fadCAPJ

Liane Vlaskamp fadParticulieren

] wnd cdl S

Mario Lamers hdC F voorzitter qroep B

| h a^fd 10 2 e MA10 2 e

10 2 e prmdCOVID 19

10 2 e

10 2 e

Maarten Jonker cdl VD Willy Rovers adIV

Hans van der Vlist adFIOD Jowi Bijsterbosch cdO P

PDG
ad aigemeen directeur hd hoofddirecteur d directeur

Cd Concerndirectie SSO Shared Services Organisatle

10 2 e

Afwezig

Gasten

buiten verzoek
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Belastingdienst

Verslag
Managementteam DF A

Datum 11 mei 2020

Locatie

Aanwezig

10 2 e

Extra

Afgemeld

A Inleidend

A1 Opening en check in

A 2 Vaststellen agenda

A 3 Mededelingen rondvraag

buiten verzoek
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Buiten verzoek

A 4 Vaststellen notulen en besluitenlijst

De notulen en besluitenlijst zijn vastgesteld zonder aanvuiiende opmerkingen

A 5 Actielijst MT

De actielijst is vastgesteld zonder aanvuiiende opmerkingen

B Ter bespreking

B 1 Bevindingen inventarisatie gebruik bronnen binnen DF A alias FSV

De afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar andere FSV achtige lijsten binnen DF A Ook

wel zwarte lijsten genoemd De voorliggende nota moet uiteindelijk aan de stuurgroep FSV worden

gestuurd

Het MT gaat akkoord met de memo waarbij deze op de volgende punten wordt aangepast

Te inventariseren welke data er gebmikt wordt voor onze producten Kan er met het product
zwarte lijsten gegenereerd worden Wij melden aan de opdrachtgevende directeur welke data wij
van hen ontvangen en of zij ditgoed vooraf bekeken hebben of ze waar juist gevalideerd zijn

Consequent het product als hoofdinsteek te kiezen en daaronder de lijst die we gebruiken

De definitie Zwarte lijst moet scherper worden

We nemen producten op en niet clusters want dat zorgt voor verwarring Per product dan

specificeren wat we dan gebruiken krijgen en wie verantwoordelijk is

Voor de vier producten bij ad3 onder andere uitzoeken hoe vaak ze gedraaid worden en aan wie

we leveren

C Ter besluitvorming

Buiten verzoek
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Belastingdienst

VERTROUWELIJK Directie Midden en

Kleinbedrijf

10 2 e

vers ag
Datum

12 mei 2020MT overleg MKB

Versienummer

1

Bijiagen
Geen

MT overleg MKB

Dinsdag 12 mei 2020

Utrecht

Omsclirijving

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig

10 2 e

MedezeggenschapKopie aan

0 1 ACTUALITEITEN

01 01 Algemene actuallteiten

Met MT MKB bespreekt de actuallteiten van de afgelopen week en praat elkaar bij
buiten verzoek ] Fraudesignaleringsvoorziening FSV

buiten verzoek
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742686 00108

Ministerie van Financiën
Tekstvak
De volgende 3 pagina's zijn verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek waren.



Verkenning inrichting informatie stromen

Input DF A

Aanname scope is de signaal analyse postbus 10 2 eAuteurs

Vraag Bron Bron Bron Bron Bronnummer

Track Justis Kamer van Koophandel Centraal meldpunt fallisimentsfraude FIOD Veelplegers team MKB Intern Belastingdienst overig1 1 Bron

In 2019 nul i v m AvG

vraagstuk Deze stroom wordt

in 2020 na verwachting weer

opgestart In 2018 waren er

ongeveer 900 signalen Primair uitgaande signalen1 2 Omvang 175 in 2018 133 in 2019 16 in 2018 155 in 2019 42 in 2018 25 in 2019

Bestuurlijke informatie Geen bestuurlijke rapportage beschikbaar wel te produceren o b v excel administrate indien gewenst1 2

afspraak convenant Wettelijke grondslag1 3 Convenant Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

verwerkingsmethode gebruik FSV Registratie in e mail en q schijf lotus notes Gruff en de standaard Belastingdienst bronnen wordt gebruikt voor analyse Risicovolle adressen bestand is in het verleden gebruikt1 4

Deling binnen BD Signalen gaan naar alle informatieloketten zie tabblad contacten1 5

Verkorte PIA uitgevoerd op 16 5 2019 evaluatie op 21 5 2019 MT behandeling op 23 28 en 29 mei 2019 Evaluatie is als apart document bijgevoegd Nog niet alle lange termijn

maatregelen zijn ingevuld De focus heeft de afgelopen periode gelegen op het versterken van de capaciteit Recentelijk is er een medewerker gestart met het verbeteren van het

proces van de signaal analyse Graag is DF A betrokken bij de verkenning informatiestromen om dit ook binnen DF Ate verbeterenPIA GEB incl datum1 6

lx in de twee weken via een

evaluatie formulier op

signaalniveau Format zie

tabblad evaluatie

Nog niet bekend Wordt wel

verwacht In het verleden

werd op geaggregeerd niveau

gerapporteerd2 1 Terugkoppeling Geen terugkoppeling Geen terugkoppeling Geen terugkoppeling

Afspraak regeling2 2 Convenant Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

2 3 Tijdig juist Ja Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Expertise en ervaring van

medewerkersKwaliteitsborging2 4 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

De gegevens worden binnen de Belastingdienst gedeeld Deling met FIOD alleen via BFC contactambtenaar Risicovolle aandelentransacties oprichtingen via bevoegde

contactambtenaar ogv art Ill WNa naar toezichthouder BFT op het notariaatGegevensdeling met derden3 1

Risicotransacties worden gemeld in overleg met contactambtenaar zijn we op zoek naar opdrachtgever uit business en dan voorstel gewijzigde aanpak3 2 Omvang

afspraak convenant de werkzaamheden zijn gebaseerd op de visiefraudebestrijding bij de Belastingdienst 20133 3

Proces van deling Incidenteel via mail3 4

zijn tweetal procesplaten gemaakt een voor de analisten en een voor de adviseurs toen defunctie nog bij EH I zat zie tabblad proces3 4 Procesbeschrijving

PIA GEB incl datum Verkorte PIA uitgevoerd op 16 5 2019 evaluatie op 21 5 2019 MT behandeling op 23 28 en 29 mei 2Q193 5

Terugkoppeling Niet structureel3 6

Ja daar is zeker behoefte aan DF A zou graag de gegevens tot haar beschikking hebben voor analyses Het binnenkomen en de verwerking hoort niet bij DF A Daarnaast is er

behoefte aan terugkoppeling over hoe de signalen gebruikt wordenSingle Point4
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Contacten

PDB

BCA

Douane

veelplegersteam 27

veel plegers katvangers etc

Leeuwarden Groningen Emmen

Oost

Enschede

Ook voor Randmeren

Rotterdam

Rijnmond 10 2 g

Rivierenland Arnhem en

Doetinchem

Utrecht

Amsterdam

Den Haag

Breda Roosendaal MIddelburg

Eindhoven

Maastricht

kantoor Buitenland

Track

Klant Beheer
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Hoofddorp

Arnhem 10 2 g
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Dossiernummer Datum

oplevering

Ontvangst
evaluatie

Naam betrokken

rechtsperso o n en

Ondert

risico

Bron Track Bron Track Bron TrackBron

Track

Bron I

738335 00109



proces Signaalanalyse Fraude Preventie Adviseurs
05 09 2017KSF Intelligence niet in

team SA F betrekken
o —

Q ®

1 Verzamelen signalen en

opdrachten van externe en

Interne partijen en op eigen
initiatief

«
3 Analyse en

Beoordelen

4 Organiseren adviseren en

begeleiden

5 Evaluatle en

Feedback
2 Verrijken8

CL

advies op diverse

niveaus naar de

teamleider

adviseur adviseert

spedfiekeacties

alle signalen in en extern

komen binnen bij de

adviseurs hoe

de adviseur levert adviezen

intern aan het MT de

fraudekolom desegmenten
en externe partijen

designaal is niette behandelen

adviseur behandelt het

signaal zelf

adviseurgaat in gesprek met

verschillende

behandeladviez

en welke zijn
litnoTot

Hp rftllfxrja Hira h at

Mn de meest

^araerfomvangvan het

l^WMlplegen
verrijken van de signalen
in en externe bronnen

en deskundigen

raadplegen
informeel

afstemmingsoverleg

deskundigen in en extern

casusoverleg

werkoverleg

input andere afdelingen

uitvoeren van de

effectmeting op de

uitgezette adviezen

monitoren uitgezette
adviezen

monitoren advies PL

Omgevingsanalyse
monitoren advies PL

Nalevingsbeelden

de adviseur zet

adviezen en

voorstellen in en

extern uit

de adviseur schrijft een

memo i s m de externe

partij

de adviseur neemt deel

aan de diverse in en

externe overleggen om

de uitgezette signalen te

bespreken

opmaken van de input

signaal beoordelen filteren door

de adviseur

informatie inwinnen door de

adviseur

signaal doorsturen onderling
adviseurs

signaal registreren in Qschijf

signaal koppelen aan met andere

bestanden door de adviseur

contact met de persoon die het

signaal moet verrijken

signaal bepalen
business rules vaststellen
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Versienummer

O S

Auteur

10 2 e

Aanleidina

Blijkens de vragen is onduidelijkheid ontstaan over de tijdlijn van de uitgevoerde
activiteiten rondom de levering en het gebruik van het gegeven nationaliteit ^

Hierna wordt weergegeven welke acties wanneer zijn uitgevoerd met betrekking
tot de systemen BRP BasisRegistratie Personen in beheer bij RvIG en BvR

Beheer van Relaties ons systeem en met betrekking tot het gebruik van het

gegeven nationaliteit in uitgevoerde query s Vender geeft de memo inzicht in de

vraag of en hoeverre de tekst in de kamerbrief van 11 mei jl onjuist of onvolledig
was

Aan

10 2 e

Kopie aan

10 2 6

Om de vragen te kunnen beantwoorden maken we een onderscheid tussen

registratie en levering cq gebruik van gegevens en dan hier met name van het

gegeven nationaliteit Daarbij gaan we eerst in op de registratie in de BRP en

BVR en vervoigens op de levering ervan door middel van query s

Cluster MT Gegevens

Bijlagen
Geen

Kern Conclusie mbt de tekst in de kamerbrief

In de kamerbrief van 11 mei jl staat de volgende tekst De tweede nationaliteit

werd niet meer gebruikt in centrale risicomodellen en selectieregels sinds de

Basisregistratie Personen BRP deze gegevens vanaf 31 januari 2015 niet meer

verstrekt In de hieronder geschetste tijdlijn is te zien dat een eventuele tweede

nationaliteit naast de Nederlandse nog tot 23 juli 2015 in BvR was opgenomen

Nadere analyse laat zien dat de query s op BvR ten bate van de Voorlopige
Aangifte IH selectieregels ook tot 23 juli 2015 het attribuut tweede nationaliteit

bevatten Dat is het gevolg van het tijdsverloop tussen de schoning van de BRP

door de gemeenten en de schoning van BvR door de Belastingdienst zie hierna

In de periods 31 1 2015 t m 23 7 2015 is in 214 leveringen gemaakt op basis van

34 query s het attribuut nationaliteit 1 en nationaliteit 2 verstrekt

Dit is gedaan aan DF A LTO ABS TSL en BCA Inning en Gegevens Veel

leveringen zijn gedaan n a v casuTstiek bij frauds Bij de opdrachtgevers voor de

query’s staat nu de vraag uit om aan te geven wat de wettelijke grondslag is of en

hoe ze het attribuut Nationaliteit gebruikt hebben en wat de impact daarvan is

geweest Deze aanpak is onderwerp van gesprek geweest in het DTBD van 14 mei

2020

BRP

De Wet Basisregistratie personen Wet BRP bepaalt dat van personen met de

Nederlandse nationaliteit het bezit van vreemde nationaliteiten niet zal worden

geregistreerd De Wet Brp is per 6 1 2014 ingegaan Per 6 1 2014 is bij nieuwe

inschrijvingen bij Nederlanders dus geen vreemde nationaliteit meer

^
Wetgeving heeft het niet nooit over eerste en tweede of volgende nationaliteit alleen over

Nederlandse nationaliteit en vreemde nationaliteit
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geregistreerd Per 31 01 2015 na een wijzigingsvoorstel op het Logisch
Ontwerp van de BRP is bij bestaande ingeschreven Nederlanders in de BRP de

vreemde nationaiiteit verwijderd naar historische categorie geschreven en

wordt ook bij mutaties van de nationaiiteiten de vreemde nationaliteiten zo nodig
verwijderd

BvR

De wijzigingen in de BRP hebben ook impact op de registratie in BVR Daarbij
wijkt de tijdlijn destijds met opzet af van die bij de BRP Met betrekking tot de

wijzigingen in BVR zijn twee data van belang 31 01 2015 een beperkte schoning
bij ongeveer 168 000 personen op basis van mutatieberichten en 23 juli 2015

voiiedige schoning
Hierbij is het voigende van beiang De wetgeving m b t het registratieverbod van

een vreemde nationaiiteit naast de Nederlandse nationaiiteit gold alleen maar voor

de BRP zie bijiage voor de opgenomen nota van wijziging Voor alle overige

organisaties gold op dat moment de Wbp en geldt nu de AVG t a v de verwerking
inwinnen opslag gebruik van een tweede nationaiiteit Dit betekent dat

wanneer de Belastingdienst voor bepaalde doelen wettelijke taken zoals

bijvoorbeeld de toepassing van 30 regeling in de LH IH het noodzakelijk is

dat ze een tweede nationaiiteit naast de Nederlandse verwerken dat dit qua

wetgeving is toegestaan

De onderstaande samenvatting geeft verder inzicht in de tijdlijn van aanpassing
van de registratie van tweede vreemde nationaliteiten binnen de

Belastingdienst en de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het

doorvoeren van wijzigingen

Samenvatting ftndliin wilziainaen en overweginaenV

• 31 01 2015 Op deze datum heeft door de schoning van tweede nationaiiteit

bij Nederlanders door alle gemeenten geautomatiseerd ook schoning van de

tweede nationaiiteit plaatsgevonden bij ongeveer 168 000 personen in de

klantregistratie van de Belastingdienst BvR Dit was niet conform afspraak
met MinBZK RvIG Bij grote conversies stelt MinBZK RviG aan alle afnemers

de vraag of en hoe ze de signalen willen ontvangen Omdat op het moment

van de conversie van de BRP nog niet besloten was of en hoe we binnen de

belastingdienst de schoning op BVR zouden gaan uitvoeren Met MinBZK

RviG is op dat moment afgesproken dat ze geen mutatieberichten zouden

doorgeven van deze conversie aan de Belastingdienst De Belastingdienst zou

de schoning op een eigen gekozen moment zelf uitvoeren

Deze abusievelijke gedeeltelijke schoning van vreemde nationaliteiten heeft

voor burgers in het MijnToeslagen portaal veel verwarring opgeleverd omdat

die dachten dat ze hun vreemde nationaiiteit helemaal kwijt waren geraakt
terwiji alleen de registratie geschoond was Dit is door Toeslagen in

MijnToeslagen opgepakt en verholpen
23 07 2015 Met de invoering van de Wet BRP en WijzigingsVoorstel 01

Beperking registratie nationaliteiten is binnen de Belastingdienst beoordeeld

of ook de Belastingdienst de registratie van de vreemde nationaiiteit bij
Nederlanders wilde beeindigen Na deze impactanalyse waarbij met name in

kaart is gebracht wat de effecten van schoning zouden ziin op de systemen
die gegevens afnemen van BvR is op basis van proportionaliteit en

subsidiariteit besloten om in BvR alle overige tweede vreemde nationaliteiten

te schonen bij Nederlanders 1 3 miljoen in overleg met Toeslagen zonder

signalering aan toeslagen Deze schoning heeft op 23 07 2015

plaatsgevonden Vanaf 23 07 2015 zijn er dus geen tweede vreemde

nationaliteiten meer bij Nederlanders beschikbaar in BvR Bij niet

nederlanders kunnen er wel maximaal 2 actuele nationaliteiten geregistreerd
worden in BvR
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Bij een check op 22 05 2019 bleek dat er door een22 05 2019

samenloop van bestandsvervuiling in de BRPen in BvR bij ongeveer 210

personen sprake was van registratie van een tweede vreemde

nationaliteit naast de Nederlandse nationaliteit Die situatie is en

wordt actief gemonitord en steeds in overleg met gemeenten

gecorrigeerd Op 27 01 2020 betrof het nog 12 personen Voor 11

personen is de oorzaak een inconsistentie met de BRP omdat in de

BRP bij deze personen alleen de Nederlandse nationaliteit

geregistreerd staat Deze inconsistentie wordt middels een

synchronisatie aktie opgelost Een persoon betreft een niet

ingezetene die naast de Nederlandse ook een vreemde nationaliteit in

de BRP heeft BvR voIgt in deze de BRP

Datum Eerstc nationaliteit Levering vanurt BRP Levering vanuit BvR

Nederlandse Tweede nationaliteit wordt indien

aanwezig geleverd door BRP

Tweede nationaliteit wordt indien aanwezig

geleverd door BvR

Vreemde Tweede e v nationaliteit wordt indien

aanwezig geleverd door BRP

Tweede nationaliteit wordt indien aanwezig

geleverd door BvR

6 1 2014 Bij nieuwe inschrijvingen in de BRP van Nederlanders wordt geen vreemde nationaliteit meer geregistreerd

Nederlandse Tweede nationaliteit wordt niet geleverd
doorBRP

Tweede nationaliteit wordt indien aanwezig

geleverd door BvR minus 160k personen

Vreemde Tweede e v nationaliteit wordt Indien

aanwezig geleverd door BRP

Tweede nationaliteit wordt indien aanwezig

geleverd door BvR

30 1 2015 BRPschoontbij bestaande Nederlandse de eventuele vreemde nationaliteit

Nederlandse Tweede nationaliteit wordt niet geleverd

doorBRP

Tweede nationaliteit wordt indien aanwezig

geleverd door BvR

Vreemde Tweede e v nationaliteit wordt indien

aanwezig geleverd door BRP

Tweede nationaliteit wordt indien aanwezig

geleverd door BvR

23 7 2015 Belastingdienst schoont bij bestaande Nederlandse de eventuele vreemde nationaliteit

Nederlandse Tweede nationaliteit wordt niet geleverd

doorBRP

Tweede nationaliteit komt niet voor in BvR

Vreemde Tweede e v nationaliteit wordt indien

aanwezig geleverd door BRP

Tweede nationaliteit wordt indien aanwezig

geleverd door BvR

figuur tijdlijn BRP BVR

Levering en aebruik van ftweedel nationaliteit in query s en hier met

name selectiereael VA IH

Zoals al eerder aangegeven gaat het naast registratie om het gebruik van de

gegevens en dan in de kamerbrief met name het gebruik van het attribuut

Nationaiiteit in de selectieregeis voor de VA IH De seiectie tbv de VA draait op
een verzameiing query s waarbij een van die query s in de periode 31 01 2015 tot

23 7 2015 nog het attribuut tweede vreemde Nationaiiteit in zich had Na 23 7

2015 de schoning van BVR doet deze situatie zich niet meer voor

Met betrekking tot de query s code 1043 CAP biauwdruk weike de Poort vanuit

Apeidoorn heeft ontvangen is samen met de ontvanger een steekproef gedaan en

hieruit kan worden geconciudeerd dat na 23 7 2015 geen 2e nationaliteit is

geleverd daar waar de le nationaliteit de Nederlandse is dit is anders dan de mail

vani io 2 e Ivan 12 5 2020 9 01 uur aangeeft Uit deze analyse komt een lijst
met BSN die in het weegproces IH wordt gehangen en daarmee zorgt dat posten
bij het wegen worden uitgeworpen en moeten worden opgepakt door intensief

toezicht Dit betekent dat deze posten niet direct een voorlopige aanslag
ontvangen

Het verzoek van de opdrachtgevende directie PDB om de query aan te passen en

het attribuut nationaliteit er volledig uit te halen is binnengekomen op 25 6 2019

Sinds dat moment is het attribuut Nationaliteit niet meer geleverd
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Query s proces inrichtina bii CAP en waarboraen

Een query is een verzoek tot uitlevering van een samengesteld set met gegevens
voor een specifiek doel Dit kan eenmalig zijn maar ook periodiek worden

geleverd Leveringen vinden plaats intern Beiastingdienst maar ook extern

Externe leveringen bevatten geen basisregistratie gegevens

Bij CAP Gegevens is medio april 2019 een loket ingericht waar een verzoek tot

levering van gegevens binnen komt Daarvoor kwamen verzoeken rechtstreeks

binnen bij de opdrachtmanagers van CAP Gegevens
Zeker sinds 01 03 2019 wordt eet verzoek beoordeeld op aspecten als de

aanwezigheid van een WMK toets en of het verzoek is ingediend door de juiste

geautoriseerde persoon In deze Wiiien Mogen Kunnen vrageniijst wordt

aangeven waarom en onder welke wettelijke grondslag de vrager onder

verantwoordelijkheid van de directie waar de vrager onder valt dit verzoek doet

We kennen 1190 query s Hiervan zijn er 242 nieuw gemaakt in 2020 Elke query

levert een product uit

Op jaarbasis vinden er 42 000 ieveringen piaats met behuip van deze query s Een

query kan eenmalig worden geleverd maar ook dagelijks wekelijks of maandelijks
worden geleverd Daardoor is het aantal leveringen veel groter dan het aantal

query s producten in de catalogus

In 2018 is ingezet op een inhaaisiag dat bij eike ievering op de onderiiggende
query een goede WMK toets is opgenomen Voor aiie externe ieveringen is dit

ondertussen gerealiseerd
Intern beiastingdienst is dit gedeeltelijk gedaan Dit heeft te maken met de

discussie over de toegevoegde waarde van een WMK bij query s die onderdeel zijn
van een beschreven proces bij de opdrachtgever De stelling is dat deze processen

zijn opgenomen in het verwerkingenregister en daarmee voldoende geborgd
In de ketentafel Gegevens is dit een actiepunt die nog loopt
In de periode van 1 3 2019 tot 31 12 2019 zijn 155 query s gestopt Dit had

naast de invoering WMK ook te maken met andere redenen zoals systeem bron

houdt op te bestaan of alle query s die werden gebruikt voor RAM Het is niet te

achterhalen en ook niet uit te sluiten dat het attribuut Nationaliteit werd geleverd
in de gestopte query s

Daarnaast is het een onderdeel van het proces om in afstemming met de

opdrachtgever de query te onderhouden denk aan het doorvoeren van

jaaraanpassingen mar ook de toets of de query nog nodig is Alleen wordt hier

nog niet actief op gestuurd of vastgelegd

19 november 2019 is gestart met een inventarisatie in welke query s het attribuut

nationaliteit werd gevraagd en hiervoor dienden de aanvragers specifiek op dit

attribuut de wettelijke grondslag op te geven Deze inventarisatie is gebeurd op

alle query s

Op 1 februari Is deze actie afgerond en worden alleen nog in 18 query s het

attribuut nationaliteit opgevraagd Van alleen deze query s is door de

afdelingshoofden^ lo z e ^ PDB en

attribuut te leveren

Van 21 query s is het attribuut nationaliteit verwijderd

CAP akkoord om het10 2 e

Met betrekking tot de query s code 1043 CAP blauwdruk welke de Poort vanuit

Apeldoorn heeft ontvangen is samen met de ontvanger een steekproef gedaan en

hieruit kan worden geconcludeerd dat na 23 7 2015 geen 2e nationaliteit is

geleverd daar waar de le nationaliteit de Nederlandse is dit is anders dan de

mail vani iQ 2 e Ivan 12 5 2020 9 01 uur aangeeft
Verzoek om query aan te passen en het attribuut nationaliteit eruit te halen is

binnengekomen op 25 6 2019
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Bijiage 1 Nadere gedetailleerde toelichting

1 BRP i r t registratie van een vreemde nationaliteit bij een Nederlander

1 Wet Brp
Met de invoering van de Wet Brp 6 1 2014 wordt door gemeenten de

De Wet Basisregistratie personen Wet BRP bepaalt dat van personen
met de Nederlandse nationaliteit het bezit van vreemde nationaiiteiten

niet zal worden geregistreerd De Wet Brp is per 6 1 2014 ingegaan
Vanaf 06 01 2014 gebeurt dat registreren vreemde nationaiiteit niet

meer voor Nederianders waarvoor vanaf die datum een PersoonsLijst PL

wordt aangeiegd Op PL en van Nederianders die voor 06 01 2014 zijn
aangeiegd kunnen gegevens voorkomen over het bezit van vreemde

nationaiiteiten Zie WijzigingsVoorstel WOl LO 3 9 en de massale

conversie van bestaande PL s in de Brp hieronder

2 WijzigingsVoorstel 01 Beperking registratie nationaiiteiten LO 3 9

Als wijziging op het toen geldende Logische Ontwerp GBA 3 8 is WV 01

ingediend en goedgekeurd Dit WV 01 ziet op een wijziging van de GBA

software en bijhoudingsprocedures van gemeenten en een conversie

archivering van vreemde verblijfstitels bij Nederianders met een

invoering van het LO 3 9 op zaterdag 31 01 2015

3 Wijziging mutatieproces door gemeenten
Per 6 1 2014 is bij nieuwe inschrijvingen bij Nederianders dus geen
vreemde nationaliteit meer geregisteerd
Per 31 01 2015 is bij bestaande ingeschreven Nederianders in de Brp de

vreemde nationaliteit verwijderd naar historische categorie

geschreven en wordt ook bij mutaties van de nationaiiteiten de vreemde

nationaiiteiten zo nodig verwijderd
4 Controle conversie door alle gemeenten

Op 31 01 2015 is LO 3 9 in productie gegaan en hebben alle gemeenten
hun bestaande persoonslijsten geconverteerd Daarbij is bij alle

Nederianders nationaliteit de evt vreemde nationaliteit verwijderd
naar de historie weggeschreven
Van al deze mutaties zijn voor afnemers mutatieberichten aangemaakt

5 Levering conversieberichten aan afnemers waaronder Belastingdienst
Conform paragraaf 7 6 van het Logisch Ontwerp GBA kunnen bij grote
conversies berichten naar afnemers afnemers kiezen of

A zij de mutatieberichten gewoon regulier digitaal willen hebben of

B zij de mutatieberichten op alternatieve media CD willen hebben of

C zij de mutatieberichten niet willen hebben maar zij zelf de

gegevensconversie doen

Belastingdienst heeft voor de LO 3 9 conversieberichten ervoor gekozen
de berichten NIET te willen hebben maar op een later moment zelf de

conversie te doen

In tegenstelling tot deze afspraak heeft RvIG toch van 168 000 een deel

van het geheel mutatieberichten geleverd aan de Belastingdienst die

binnen de Belastingdienst geautomatiseerd zijn verwerkt inci signalering
en verwerking binnen toeslagen dit vind plaats in 1 nacht

10 2 g

Bii de verzendina bleek dat er toch berichten over de opschortina van de

vreemde nationaliteit verstuurd worden naar afnemers die deze berichten

niet of OP een alternatieve wiize verstrekt wilden kriiaen

6 Huidige werking
Vanaf 31 01 2015 krijgt de Belastingdienst vanuit de Brp van

Nederianders alleen nog de Nederlandse nationaliteit geleverd Van niet

Nederlanders krijgen we alle in de Brp geregistreerde nationaiiteiten
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Belastingdienst heeft alleen autorisatie voor de actuele nationaliteit van

personen niet van historische inmiddels vervallen nationaliteiten

2 BvR i r t registratie van nationaliteiten

1 Eerste registratie van nationaiiteiten in BvR

In BvR worden sinds 1992 aansiuiting van BvR op de GBA de max 2

nationaiiteiten van een burger geregistreerd
Tot voor 1992 vond geen registratie van nationaiiteiten piaats in BvR en

de voorganger van BvR NAW base

2 Registratiewijze nationaliteit in BvR

Met de aansiuiting op de GBA in 1992 is voor een minimum variant van

registratie wijze van nationaiiteiten gekozen dus registratie van

nationaiiteiten van een burger zonder

materieie historie tijdsiijnhistorie op nationaiiteiten en

formele historie correcties op nationaliteiten en

bronregistratie bron GBA of bron BD medewerker via BvR Online

Tussen 1992 en 2015 werden er dus maximaal 2 nationaliteiten

geregistreerd in BvR volgens een prioriteitsvolgorde
3 ImpactAnalyse Uitvoeringstoets invoering Wet Brp inci

nationaliteitswijziging voor de Belastingdienst
Met de invoering van de Wet Brp en WijzigingsVoorstel 01 Beperking
registratie nationaliteiten is binnen de Belastingdienst beoordeeld of ook

de Belastingdienst de registratie van de vreemde nationaliteit bij
Nederlanders wilde beeindigen Let op dat het wetsvoorstel registratie
tweede nationaliteit naast de Nederlandse alleen geldt voor de Brp en

niet voor andere registraties Voor overige registraties en

overheidspartijen geldt gewoon toen de Wbp nu AVG waarbij je

gerechtigd moet zijn om nationaliteitsgegevens te mogen verwerken voor

je wettelijke taken Wanneer die grondslag aanwezig is mag je gewoon

zelf alle nationaliteiten van een burger zelf registreren en gebruiken
Enige verschil is dat je deze nationaliteiten niet meet vanuit de Brp kan

krijgen en dus zelf moet inwinnen bij de burger of bij andere bronnen

Bij deze beoordeling is aangegeven dat de Belastingdienst voor een

beperkte populatie Nederlanders soms of altijd ook de vreemde

nationaliteit nodig heeft voor de uitvoering aan taken

De nota van wijzigingen behorend bij het wetsvoorstel over tweede

nationaliteit schrijft hier over

Het stoppen met registreren van de vreemde nationaliteit en in de Brp
leidt voor de betreffende persoon overigens niet tot het verlies van die

vreemde nationaliteit Het bezit van een vreemde nationaliteit wordt

immers uitsluitend door de toepasselijke buitenlandse wetgeving bepaald
Het betekent evenmin dat ongewenste confrontaties met die vreemde

nationaliteit en buiten de Brp bijvoorbeeld in contacten met

overheidsinstanties voor wie dit gegeven noodzakelijk is voor de

uitvoering van bun taken kunnen worden voorkomen Deze Instanties

zullen nu zii die aeaevens niet aan de Bro kunnen ontlenen deze oo een

andere wiize moeten verzamelen Dit kan door die aeaevens uit een eiaen

of een andere overheidsadministratie te betrekken fzoals de

vreemdelinaenadministratie dan wel deze bii de betrokken burger zelf on

te vraaen

Denk daarbij aan Fatca waarbij wij gegevens moeten leveren aan Amerika

voor in Nederland wonende burgers met een Amerikaanse nationaliteit

naast de Nederlandse nationaliteit Maar ook team internationaal en

toezicht gaven toen aan de vreemde nationaliteit soms nodig te hebben

Hoi naam verwijderd
Voor bet Internationale belastingrecbt kan een tweede nationaliteit zeker

van belang zIJn en ook grote gevolgen bebben

Bijv bij de toepassing van art 18 belastingverdragen overheidsartikel en

overbeidspensioenen is een tweede nationaliteit van belang
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Ook als lemand in Nederland woont en als tweede natlonalltelt die van de

Verenigde Staten heeft is dat bij de toepassing 30 regeling van beiang
Zo kan nationaliteit ook van toepassing zijn voor bet verzekeringsrecht
arbeidsrecht huweiijksvermogensrecht etc

Omdat de nationaliteit een beiang kan hebben voor deze Juridische
aspecten kan dat weer tot een ftscaal beiang leiden

Dus voor onze handhaving is de tweede nationaliteit in onze systemen
zeker van beiang Jammer dat niet vooraf is overlegd
Heb je hier voldoende aan

Met vriendelijke groet
naam verwijderd bekend bij schrijver van deze memo

Voorzitter kennisgroep internationaal belastingrecht IB niet winst LB

I v m de proportionaliteit is het proportioneel om van iedere burger deze

etnisch gerelateerde vreemde nationaliteit vast te leggen in BvR terwiji
je die vreemde nationaliteit maar van een zeer beperkte populatie nodig
hebt En i v m subsidiariteitsvereiste die bepaald of de gegevens ook op
een minder ingrijpende manier verkregen kan worden bij uitvoering van

die taak taken Verder was duidelijk dat de vreemde nationaliteit van alle

Brp personen via de Brp niet meer bijgehouden zou gaan worden Wbp
vereist dan weer aanvullende maatregelen om de kwaliteit actualiteit en

juistheid van de vreemde nationaliteit te moeten waarborgen lets wat

voor de totaie populatie niet doenlijk was
Conciusie toen was dat Internationaai en Toezicht en mogelijk
Toeslagen zelf zo nodig voor hun specifieke doelen de evt

noodzakelijke vreemde nationaliteit van Nederlanders moet inwinnen

registreren en gebruiken Toen is besloten de vreemde nationaliteit van

Nederlanders in BvR conform GBA Brp te schonen

Indien voor processen van de Belastingdienst noodzakelijk kan een

tweede nationaliteit via een specifieke online muteerfunctie door

Klantbeheer worden opgevoerd in BvR Daar zitten geen invoer controles

op die opvoer van een vreemde nationaliteit bij een Nederlander

onmogelijk maakt

4 Wijziging registratiewijze t a v LO 3 9 en wetswijziging
Met de L03 9 Gba wijziging is de BvR software niet aangepast
Dit was voor de situatie rond de tweede vreemde nationaliteit niet

noodzakelijk
5 Levering conversieberichten door MinBZK RvIG aan de Bd BvR

Zoals boven beschreven wilde de Belastingdienst op een eigen moment

niet in de campagnepiek VIA de schoning in BvR doen

Door de gedeeltelijke levering van de conversieberichten door RvIG is

heeft de schoning voor een beperkte populatie 168 000 personen wel al

op 31 01 2015 plaatsgevonden
6 Gedeeltelijke verwerking conversieberichten aan BvR

Deze GBA conversie berichten zijn geautomatiseerd verwerkt en de

mutaties zijn direct aan toeslagen en andere afnemers van BvR

doorgegeven
7 Onduidelijkheid in portaal toeslagen en klachten

Deze berichten zijn verwerkt binnen toeslagen wat tot behoorlijk wat

vragen van burgers heeft geleid omdat in mijntoeslagen de indruk werd

gewekt dat de burgers hun vreemde nationaliteit waren kwijtgeraakt
terwiji alleen de registratie van die vreemde nationaliteit was geschoond
Dit is toen binnen toeslagen gecorrigeerd

8 Massaal schonen in BvR zonder signalering naar Toeslagen
Op 23 juli 2015 heeft de Klantregistratie in BvR massaal geautomatiseerd
alle ovehge vreemde nationaliteiten bij Nederlanders geschoond in

overleg met Toeslagen zonder signalering van deze BvR mutaties aan

toeslagen Hierbij is bij 1 3 miljoen burgers met de NL nationaliteit de

tweede vreemde nationaliteit geschoond
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Totals schoning van de tweede nationaliteit betreft dus ongeveer

bij 168 000 personen geautomatiseerd op 31 01 2015 vanuit de Brp
conversieberichten

bij 1 300 000 personen op basis van eigen seiectie op 23 juli 2015

Totaal 1 468 miljoen personen
9 Huidige registratiewijze nationaiiteit 1 en nationaiiteit 2 in BvR

Nu wordt vanuit de Brp naast de Nederiandse nationaliteit geen andere

nationaiiteit geregistreerd voigens het geldende functioneei ontwerp
Vanuit de Brp berichten registreren we nog steeds maximaai 2 aiieen

actuele nationaiiteiten van burgers in de volgorde
1 NL of gelijkgesteld dan geen tweede

2 EU of gelijkgesteld
3 Overige nationaiiteiten

Indien een burger dus de Chinese en Japanse nationaliteit heeft

registreren wij die twee

10 Huidige vulling BvR

Zoals eerder beschreven vind de registratie van nationaiiteiten binnen

BvR met een zeer beperkte implementatie vanuit 1992 plaats
De Belastingdienst heeft de aansluiting op de GBA en Brp verplicht
gebruik van authentieke gegevens per 01 01 2010 tot op heden

uitgesteld om mee te nemen met de sinds 1996 uitgestelde nieuwbouw

van BvR Dit is vaker gesignaleerd o a door toeslagen maar ook in de

memo Samen werken in de keten BAG GBA BvR aan Peter Veld dd 11

September 2012

11 Compare Brp met BvR in 2018

Jaarlijks voert de Belastingdienst een bestandsvergelijking uit tussen BvR

en de Brp om te controleren of BvR consistent is met de Brp
Uit deze compare bestandvergelijking komt dat bij ongeveer 13 600

personen er een verschil is in de nationaliteit in de Brp en de nationaliteit

in BvR

12 Telling op 22 05 2019 gaf aan dat er bij ongeveer 210 personen sprake
was van registratie van een tweede vreemde nationaliteit naast de

Nederiandse op de ongeveer 21 5 miljoen geregistreerde levende

personen BvR

13 Die situatie is en wordt actief gemonitord en steeds z s m gecorrigeerd
geschoond door de Belastingdienst in overleg met gemeenten

14 In BvR zijn de gegevens over een vreemde nationaliteit naast de

Nederiandse op 12 personen na volledig verwijderd op peildatum 27 01

2020 Voor 11 personen is de oorzaak een inconsistentie met de BRP

omdat in de BRP bij deze personen aiieen de Nederiandse nationaliteit

geregistreerd staat Deze inconsistentie wordt middels een synchronisatie
aktie opgelost Een persoon betreft een niet ingezetene die naast de

Nederiandse ook een vreemde nationaliteit in de BRP heeft BvR voIgt in

deze de BRP

Uitvoeringsfouten en misverstanden in bovenstaande processen
1 De verwijdering archivering van de vreemde nationaiiteiten in de Brp en in

daarvan afgeieide administrates zoais BvR heeft bij burgers tot misverstanden

geleid deels omdat de verwijderingen onduidelijk foutief aangegeven werden in

o a Mijnoverheid en mijntoeslagen
Zie hiervoor ook de persberichten incl ombudsman uit die tijd begin 2015

Burgers dachten soms dat ze echt hun vreemde nationaliteit kwijt waren geraakt
terwiji aiieen de registratie in de Brp verwijderd gearchiveerd was Alle burgers
hebben hun vreemde 2® 3® 4® etc nationaliteit door dit wetsvoorstel gewoon
behouden

2 Levering van de conversie schoningssignalen door MinBZK RvIG aan de

Beiastingdienst
Belastingdienst had aangegeven geen schoningssignalen te willen ontvangen van

de massale conversie op 31 01 2015 en aangegeven dat ze zelf de schoning op
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een eigen gekozen moment zouden uitvoeren

Na de conversie op 31 01 2015 bleek dat RvIG toch 168 000 schoningsberichten
doorgegeven had aan de Belastingdienst die in BvR ai geautomatiseerd waren

verwerkt en ook ai doorgesignaleerd waren aan Toesiagen
Deze 168 000 was een beperkt deei van de totaie mutatiestroom RvIG was er

halverwege achter gekomen en had de signaiering aan o a de Beiastingdienst
snel stopgezet
Deze ongepiande gedeeiteiijke verwerking in BvR en toesiagen ieiden tot

vragen van burgers omdat die in mijntoesiagen ineens meidingen zagen dat hun

vreemde nationaiiteit was verwijderd ingetrokken Toesiagen heeft deze foutieve

meidingen in mijntoesiagen toen moeten corrigeren of onzichtbaar moeten

maken

Door de toch gebrekkige registratie van Brp gegevens waaronder nationaiiteit

gegevens in BvR is ook niet bewezen dat BvR in die tijd de juiste nationaiiteiten

heeft doorgegeven aan toesiagen Het registratieproces van Brp gegevens in BvR

is nog steeds matig van kwaiiteit Reden is dat Beiastingdienst nooit formeei

aangesioten is op de Brp ais basisregistratie door voortdurend uitstei van deze

wettelijke opdracht
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Ministerie van Finanden

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Datum

12 mei 2020

Auteur

agenda Stuurgroep FSV

Vergaderdatum en tijd 14 mei 2020 15 00 16 00 uur

WebexVergaderplaats

Agendapunten

Opening en mededelingen
Actie en besluiteniijst 7 mei

Hoe organiseren we het FSV proces met eikaar

Update plan van aanpak te beantwoorden vragen en vervolgacties

Update extern onderzoek

Actualiteiten

Agenda voor stuurgroep volgende week

Rondvraag en siuiting

1

2

3

4

5

6

7

8

Bijiagen
• Discussiedocument

• Plan van Aanpak
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Beantwoording MKB Klantbehandeling Business Ontwikkeling

Prealabele opmerking MKB

Deze vragenlijst is vanuit CD VT op 7 april jl verzonden naar de betrokken landelijk directeuren

De tijd is voortgeschreden Inmiddels heeft het vraagstuk rondom FSV breder post gevat en

geresulteerd in een brief aan de TK van 28 4 ji Daaruit voIgt een BD breed behalve FIOD en

Douane plan van aanpak projectgroep stuurgroep e d waarin alieriei elementen en

deelopdrachten zijn verwerkt Onder meer het externe onderzoek zoals dat ziet op deals

eenzelfde reikwijdte of althans 20 iijkt het als waar deze vragen over gaan Deze input zal dus

via CD VT de weg gaan naar de omgeving waar de uitwerking van het plan van aanpak op FSV

e o wordt vormgegeven Dat gaat dus weg van de oorspronkeiijke scope van deze vragenbrief

namelijk het Breed Informatiestromen Overleg BIO Vanuit MKB perspectief verschuift het dan

van klantbehandeling naar business ontwikkeling

Vragenlijst Verkenning inrichting informatiestromen

Inleiding

Naar aanleiding van de bespreking van de notitie Inrichting informatiestromen in de Driehoek van

29 november 2019 is aan CD Vaktechniek opdracht gegeven om een verkenning op te starten met

betrekking tot de huidige inrichting van informatiestromen ten aanzien van fraudesignalen In

nadere gesprekken met UHB is vastgesteld dat het gaat om de volgende gegevens c q
informatiestromen Opmerking MKB dit is dus wei de bredere reikwijdte Is niet in lijn met de

opdrachtformulering hierna

1 Signalen die van buiten komen waarbij derden aangeven dat de Belastingdienst een

mogelijk risico loopt ten aanzien van de fiscale positie van belastingplichtigen c q

inhoudingsplichtigen

2 Signalen die de Belastingdienst deelt met convenantpartijen derden waarbij de

Belastingdienst aangeeft dat derden een mogelijk risico lopen in de uitvoering van hun toezicht

ten aanzien van onder toezicht gestelden

Het opwerken en veredelen van gegevens tot mogelijke signalen valt buiten de reikwijdte van deze

opdracht Ook de gestructureerde uitwisseling van massale gegevens waarbij een specifieke

risicoaanduiding ontbreekt valt buiten de reikwijdte van deze opdracht denk bijvoorbeeld aan de

uitwisseling van gegevens ten behoeve van de VIA

Opmerking MKB voor algemeen uitgangspunt en opdrachtformulering
De opdracht staat wat haar formulering betreft in zekere mate weg van het oorspronkeiijke
initiatiedocument van het BIO en de daaraan gerelateerde opdracht vanuit het FPO 10 1

2019 en is o i sterk afgesiankt niet aileen v w b doel en strekking om reikwijdte Tevens

is niet duidelijk wat nu het overkoepelend lees horizon doel is eindproduct Waar gaat dit

toe leiden

Daarbij komt dat dit aileen gericht wordt op fraudesignalen terwiji het vraagstuk van

oorsprong een bredere context heeft namelijk signalen in de brede zin t b v het toezicht en

informatieverzoeken let hierbij ook op wettelijke grondslagen en verplichtingen

Notie Door de verschuiving van BIO naar FSV heeft deze vragenlijst een andere lading gekregen
Desalniettemin zijn de vragen beantwoord zoals gevraagd in de mail van 7 4 ji
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Opzet verkenning

De gevraagde verkenning van de informatiestromen willen we zeker gelet op de beperkingen die

op dit moment geiden zoveei ais mogeiijk met behuip van een schrifteiijke vrageniijst
vormgeven We zetten de vrageniijst uit bij en via de verantwoordeiijke directeuren en vragen ook

aan de directeuren om schriftelijk terug te koppelen
Voor de beantwoording van de deeivragen is de inzet en kennis van uitvoeringsdirecties GO MKB

P CAP Toesiagen en FIOD en DF A een absoiute voorwaarde We vragen ook om te bewaken dat

de beantwoording van de vragen voidoende gedetaiiieerd en duideiijk is CD Vaktechniek moet in

dit gevai steunen op hetgeen de uitvoeringsdirecties en DF A aanleveren CD Vaktechniek

verwerkt de binnengekomen antwoorden tot een overzichteiijk geheei

Afbakening
Ais afbakening is gekozen voor gegevensstromen die nog actief zijn vanaf 1 januari 2019 De

vragen zien derhaive op de periode vanaf die datum

Contactpersoon CD Vaktechniek

10 2 e

Vragen

We verzoeken juiiie om de antwoorden op de bijgevoegde vragen uiteriijk 1 mei te sturen naar

10 2 e

1 Beschrijf weike gegevensstromen van derden binnen komen die wijzen op een potentieei risico

ten aanzien van de fiscaie positie van een of meer burgers en bedrijven Voor aiie duideiijkheid
ook een eenmaiig ongestructureerd signaai ten aanzien van een beiastingpiichtige of

inhoudingspiichtige zoais een kiikbrief vait onder deze vraag Ga daarbij per geoevensstroom

tenminste in op de voigende aspecten

1 1 Van wie is de gegevensstroom afkomstig
1 2 Wat is de omvang van deze gegevensstroom aantai signaien in 2019 Weike bestuuriijke

informatie over 2019 is verder voorhanden Stuur deze mee

1 3 Is de gegevensstroom onderdeei van een afspraak of convenant en zo ja met wie

1 4 Op weike wijze worden de gegevens verwerkt en met behuip van weike applicatie Ais een

procesbeschrijving beschikbaar is deze graag meesturen Indien en voor zover tot voor

kort FSV werd gebruikt de vraag ook beantwoorden voor de periode na FSV

1 5 Worden de gegevens binnen of buiten de Belastingdienst gedeeld En zo ja met wie en

past dat binnen de doelbinding
1 6 Is ten aanzien van de gegevensverwerking een WMK toets of een PIA GEB gedaan Van

weike datum is die Zijn de betreffende maatregelen geimplementeerd En zo niet weike

niet en wat is de planning
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Vooropgesteld is de vraagstelling richtinggevend en heeft een sterke overlap met het

proces opdracht aan CD VT Beheersing signalen voor het intensief toezicht en met de

taskforce Toezichtprocessen FSV en nu met de projectgroep stuurgroep op de tweede

FSV brief Dat overwegende raakt het uiteraard direct het werk binnen de

informatieloketten MKB

Het informatieloket Fraude EOS MKB heeft als taak het ontvangen en verwerken van

signalen geen externe werking voor signalen en informatieverzoeken t b v

handhavingsregie en externe overheid samenwerking EOS Daarbij is dit het

betrouwbare bereikbare ioket binnen MKB voor het snel en juist verwerken van

signalen en informatieverzoeken Hierbij wordt waar mogeiijk gestreefd naar het

standaardiseren van proces structuur producten diensten en bemensing t b v het

verbeteren van de doelmatig en doeltreffendheid

Informatieverzoeken komen van externe andere overheden en hebben aitijd een

wetteiijke basis soms uitgewerkt in een onderiiggend convenant Het gaat om

casusgerichte niet structureie subjectgerichte informatieverstrekking voor zover MKB

daartoe is aangewezen m n bulk en standaardinfo loopt via CAP gegevens Ze

horen passen dus niet in het massale proces van informatieverstrekking Toeslagen is

hierop een uitzondering in verband met eigen juridische regime AWIR Behandeling
eindigt bij beantwoording van het verzoek Tenzij in RIEC verband het wordt opgewerkt
tot casus Welke informatie er exact wordt gedeeld is dus sterk afhankelijk van de

aanvraag wetteiijke basis en de uitwerking daarvan in een convenant e d

Voorbeelden van informatieverzoeken zijn
Gemeenten op grond van art 64 Participatiewet
UWV op grond van Art 54 SUWI

Verzoeken op grond van Wet BIBOB o m gemeenten
Politie op grond van art 126 nd sr

Et cetera

Signalen zijn interne en externe meldingen van privaat en pubiiek met een mogeiijke
risicovolle inhoud Deze komen bij MKB binnen via

FIOD Infodesk MMA iSZW UWV e d

Intern BD zoais controie heffing P ioketten

Via brieven meidingen aan de baiie anoniem etc van burgers
De opwerking en behandeling van deze signalen gebeurt langs de lijnen van

handhavingsregie waarbij de informatieloket behandeling eindigt in het keuzeproces
van handhavingsregie t b v MKB Registratie vond piaats in FSV

Na stopzetten van FSV in februari jl worden de signalen en informatieverzoeken op

diverse wijzen geregistreerd Dat loopt uiteen in het laten staan in de mailbox tot

Excellijsten Zie hiervoor verder de input op de TK vragen

Activiteit infoloket voor bepalen output Signalen
1 Lezen beoordelen competentie en registratie
2 Nadere fiscale duiding bepalen
3 Indian van toepassing behandeivoorstel opstelien

Op hoofdlijnen kan het proces rondom signalen binnen MKB als voIgt worden

weergegeven Dit zijn interne en externe meldingen van privaat en pubiiek met een

mogeiijke risicovolle inhoud De opwerking en behandeling van deze signalen gebeurt

langs de lijnen van handhavingsregie waarbij de informatieloket behandeling eindigt in

het keuzeproces van handhavingsregie t b v MKB Registratie vond tot eind feb piaats
in FSV Door daartoe aangewezen medewerkers van het informatieloket vindt

beoordeling piaats o m aard ernst en omvang Aan signalen die geen waarde voor

toezicht hebben wordt geen gevolg gegeven en in FSV als afgedaan aangemerkt
blijven dus wel in FSV staan Er vindt geen specifieke risicoselectie trendanalyse o i d

piaats op de geregistreerde signalen FSV informatie werd in sommige processen wel

meegewogen i h k v risicoafweging zie hierna

738332 00112



Signalen worden op individueel niveau na fiscale en vaktechnische duiding en toepassing
van human inteiiigence nader beoordeeid door aangewezen medewerkers De signalen
die de kwaiificatie krijgen ais zijnde potentieei van toegevoegde waarde vinden hun

weg naar diverse processen De verdere verwerking varieert van een behandelvoorstel

voor een regulier boekenonderzoek of actualiteitsbezoek informatie voor de RIEC of LSI

samenwerking tot bijvoorbeeld een raadpleegbaar signaal voor de inkomensheffing FSV

fungeert dus voor directie MKB ais registratietool van contra informatie Pas na

afgewogen fiscaie duiding wordt een signaai verwerkt in toezichtprocessen Binnen een

eventueie inzet van toezichtinstrumenten zijn uiteraard de aigemene afwegingskaders en

de geldende procesbeheersing van toepassing De omvang is nu niet aan te geven omdat

FSV niet raadpieegbaar is daar kwam de bestuuriijk informatie vandaan

Voor het informatieloket MKB is een facultatieve PIA GEB uitgevoerd in 2017 2018 Daar

zijn maatregeien in geformuieerd Uiteraard in reiatie tot bevindingen en conciusies

Hieruit is de GEB op FSV voortgekomen

In dit kader is er binnen fraude EOS MKB een PIA GEB in opstartfase voor

LIEC RIEC samenwerking zit nog in afstemmingsfase met de partners under

construction

Interne en externe signaien voor het toezichtproces opgestart

Benodigde documentatie wordt in dit document geplakt Verzoek is om data prudent en

s v p niet verspreiden mee om te gaan

Pfff PtSf

20180409 aanbiedingsformulier
Facultatieve PIA EOS iMT MKB GEB Informa

Een grosiijst van inkomende soorten van signaien is aanwezig en op verzoek op te

ieveren

Zoals hiervoor aangegeven zijn er geen cijfers omvang te genereren over 2019 omdat

FSV uit staat

2 Beschrijf of en zo ja op weike wijze terugkoppeiing wordt gegeven aan aanieverende partijen
Ga daarbij tenminste in op de volgende aspecten

2 1 Vindt terugkoppeiing plaats En zo ja op weike wijze En gebeurt dat geaggregeerd en

geanonimiseerd Wordt in voorkomende gevailen aitijd ontheffing van de

geheimhoudingspiicht gevraagd
2 2 Op grond van weike afspraak regeling vindt de terugkoppeiing plaats
2 3 Indien afspraken zijn gemaakt vindt terugkoppeiing juist tijdig en volledig plaats
2 4 Op weike wijze wordt de kwaliteit van terugkoppeiing geborgd en bewaakt

Terugkoppeiing heeft alles te maken met een work flow management systeem daar is

grote behoefte aan Dat is er niet Heeft dus een reiatie met de opvolging van signalen
Ik lees dat dit niet in de opdracht zit zoals hiervoor is geformuieerd Vanwaar dan deze

vraag In RIEC verband zal wel terugkoppeiing plaatsvinden verwacht ik Dus antwoord is

niet eenduidig wat dat betreft

Er is geen terugkoppeiing o i d generiek ingeregeld in en rondom de informatieloketten

MKB In specifieke gevailen gebeurt dat wel maar daar zijn dan ook gerichte afspraken
over Bijvoorbeeld binnen de RIEC of naar van Track Justis

Behandeling van informatieverzoeken en de levering van de gevraagde informatie na

beoordeling van de wettelijke grondslag rechtmatigheidstoets is uiteraard een vorm

van terugkoppeiing
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3 Beschrijf welke gegevensstromen wij delen met derden die informatie bevatten ten aanzien van

mogelijke fraude in het domein waarvoor die derde staat opgesteld Ga daarbij tenminste in op

de voigende aspecten

3 1 Met wie worden weike gegevens gedeeid
3 2 Wat is de omvang van deze gegevensstroom aantal signalen
3 3 Is de gegevensstroom onderdeel van een afspraak of convenant en zo ja met wie

3 4 Op welke wijze worden de gegevens gedeeid en uit welke gegevensbron zijn ze afkomstig
Als een procesbeschrijving beschikbaar is deze graag meesturen

3 5 Is ten aanzien van de gegevensverwerking een WMK toets of een PIA GEB gedaan Van

welke datum is die

3 6 Ontvangen wij een terugkoppeling van hetgeen met de door ons aangeleverde gegevens is

gedaan

Hier zit een directie relatie met allerlei wet en regelgeving en convenanten Zoals met

UWV art 54 SUWI en Gemeenten art 64 PW maar ook met LIEC RIEC LSI en IKZ

Daarbij kunnen deze meldingen bijv aan het UWV uit alle hoeken en gaten van onze

organisatie worden gedaan via een portaal op de UWV website ten behoeve van

toezicht binnen UWV Hoe ver strekt deze vraag

Omvang van de meldingen aan andere overheden weten we niet FSV staat uit

voor zover dat in dit geval zou helpen en verder is er geen centrale

registratie ingeregeld van welke soort signalen dan ook Of het nu op mogelijke
fraude wijst of niet Op lokaal niveau is dat soms wel het geval Dat zou een

uitvraag moeten gaan worden

Een procesbeschrijving is er niet voor deze werkstroom In convenantstructuren

samenwerkingsverbanden zijn er afspraken projectplannen e d

Een deel van die gegevensverwerking past onder de eerder genoemde PIA GEB

op de informatieloketten Verder is er op dit proces voor zover bekend geen

PIA GEB uitgevoerd

Terugkoppeling wordt in sommige gevallen ontvangen Met name in de

samenwerkingsverbanden waar een convenant aan ten grondslag ligt zoals RIEC

LSI en IKZ

4 Is er behoefte aan een Single point of contact Een single point of contact is een plek binnen

de organisatie waar de binnenkomst en uitgifte van bovengenoemde signalen centraal wordt

vastgelegd verwerkt en bewaakt En zo ja waar zou dat het beste gepositioneerd
moeten kunnen worden
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Eerst dit ook deze vraag is wat lastig te plaatsen in de hiervoor geformuleerde opdracht
1 en 2 Wat is hier het doel van En daarbij nog de volgende vragen

Waarvoor Voor weike onderdeien soort signaien waar in de organisatie e d

Een w ens voor 1 meldings portaai is er zeker dat is m i ook te zien ais een SPOC Er

zijn er nu te veel en niet eenduidig zie videoscribe uit 2017 Tevens komen signaien nu

ongecontroleerd en niet modern platte mails binnen \waardoor er veel hand werk

aan zit Ook zou dit een routeringspunt kunnen zijn waardoor de informatie zover

mogelijk naar de voorkant toe kan

Een in te richten SPOC hangt ook samen met een goed registratiesysteem zie discussie

rondom FSV en tevens de gelaagdheid van een SPOC Dat kan op verschillende plekken
worden ingericht voor diverse soorten signaien en met een onderscheiden doel geen

eenduidig antwoord op te geven Helder is dat dit er zo min mogelijk moeten zijn

In de vraagstelling wordt ook gewag gemaakt van uitgeven vastleggen verwerken en

bewaken Dat leest als een work flow Het is wenselijk om dat dan ook in de opdracht en

uitkomst te verwerken Van belang is wel op te merken dat bij het instellen van een

SPOC altijd voor een competent kantoor duidelijk moet zijn of informatie verstrekt wordt

of dat er informatie binnenkomt

MKB heeft behoefte aan een tijdelijke voorziening met goede waarborgen om AVG

conform te kunnen werken

Ter ondersteuning Opm MKB niet helemaal helder is waar dit ondersteunend aan is van de

beantwoording voegen we de uitkomsten van een eerdere analyse van de informatlestromen toe

alsmede een verwijzing naar paragraaf 4 2 uit de working 21 van de WRR met betrekking tot Big
Data en Fraudebestrijding uit 2016 Zie bijiage 1 en 2 Niet alle hier genoemde stromen c q

convenanten zijn relevant voor deze opdracht

Bijiage 1

Infodesk FIOD

Fiod fraudemelden@bela5tinQdien5t nlMeldpunt

Onder weike directie FIOD

Melding vanuit Tips van burgers maar ook om aangiftes die

de politie doorstuurt Ca 30 tot 40 van

de meldingen wordt gedaan door een

anonieme melder Bij het team Infodesk

komen ook meldingen binnen via NL

Confidential beter bekend als Meld Misdaad

Anoniem Het gaat hier om ca 2 500

meldingen op jaarbasis waarvan een groot
deel voor de Belastingdienst bestemd is de

overige meldingen worden door de FIOD zelf

in behandeling genomen

Soort fraude • belastingontduiking

• beleggingsfraude

• handel met voorkennis

• witwassen van geld

Melding voor Verschillende directies

738332 00112




