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Kamerbrief moties gegevens FSV

Bijlagen
1 Kamerbrief

Aanleiding

Tijdens het wetgevingsoverleg WGO op 27 September jl over het wetsvoorstel

Hersteioperatie toeslagen heeft het lid Omtzigt aangekondigd een amendement

in voorbereiding te hebben over de manier waarop het verwijderen van gegevens

uit de Fraudesignaleringsvoorziening FSV uit andere systemen wordt

vormgegeven De staatssecretaris Toeslagen en Douane heeft aangegeven u te

vragen hier per brief op in te gaan voor de stemmingen van 4 oktober as U heeft

zaterdag per mail gereageerd op de concept Kamerbrief

Beslispunten
• Bent u akkoord met de bijgevoegde concept Kamerbrief Zo ja wilt u de brief

ondertekenen

• Bent u akkoord met het openbaar maken van daze besiisnota en van uw

gemailde opmerkingen

Kernpunten
• Flet amendement is op verzoek van DGFZ in de formulering aangepast in

vraag omdat er officieel nog geen amendement is ingediend en er wel een

vraag is gesteid
• Optie A uit de brief gehaald n a v de beslissing van u voor optie B

• Bij de reactie over de motie over rechtspersonen is niet alleen verwezen naar

brieven maar ook opgeschreven wat er in stond n a v van uw verzoek

Communicatie

Er is geen actieve communicatie voorzien

Politiek bestuurlijke context

Tijdens het FSV debat 13 September jl heeft u motie 1103 van het lid Omtzigt
om FSV geregistreerde ondernemers te informeren ontraden vanwege de

omvangrijke taak om correct te Informeren i v m mogelijke wisselingen in het

bestuur of aandeelhouders

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Miet van toepassing
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Ministerie van Financien

DG Belastlngdlenst
Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

TER BESIJSSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

TER INFORHATIE

PersoorisgegevensAan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

nota Kamerbrief Moties en amendement gegevens FSV Datum

30 September 2022

Notanummer

2022 0000239BB6

Bijlagen
1 Kamerbrief

Aanleiding

Tijdens het wfetgevingsoverleg WGO op 27 septennber jl over het wetsvoorstel

He ns te lop era tie toeslagen heeft het lid Omtzigt aangekondigd een amendement

in voorbereiding te hebben over de manier waarop het verwijderen van gegevens

uit de Fraudesignaleringsvoorziening FSV uit andere systemen wordt

vormgegeven De staatssecretaris Toeslagen en Douane heeft aangegeven u te

vragen hier per brief op in te gaan voor de stemmingen van 4 oktober as Met de

bijgevoegde conceptbrief geeft u een reactie op de aankondiging van het

amendement en op twee moties van het lid Omtzigt over FSV

Beslispunten
• Bent u akkoord met de bijgevoegde concept Kamerbrief

• In de reactie op het amendement zijn twee opties opgenomen A en B Welke

optie geniet uw voorkeur

• Bent u akkoord met het openbaar maken van deze beslisnota

Kernpunten
• Het lid Omtzigt heeft tijdens het WGO een motie ingediend waarin de regering

wordt verzocht om zorg te dragen dat organisaties waarmee FSV data is

gedeeld de betrokken burgers informeren De staatssecretaris Toeslagen en

Douane heeft tijdens het wetgevingsoverleg gezegd u te zullen vragen om

schriftelijk op deze motie terug te komen voor de stemmingen van 4 oktober

• Naar aanleiding van de motie Marijnissen van 29 april 2021^ informeert de

Belastingdienst de betrokken burgers zelf al Daarom wordt de motie in de

conceptbrief ontraden

• Het lid Omtzigt heeft aangegeven dat hij een amendement in voorbereiding
heeft over het verwijderen van gegevens uit FSV uit de systemen van de

overheid over bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen UHT bekende

burgers
• In de conceptbrief zijn twee opties opgenomen In beide wordt uitgelegd dat

reageren in detail niet mogelijk is voordat de precieze tekst van het

amendement bekend is

• Onder optie A wordt niet verder ingegaan op de mogelijke tekst van het

amendement

^
Kamerstukken II 2021 2022 28 362 nr 41
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• Onder optie B wordt inhoudelijker ingegaan op de bewaartermijnen uit de

Archiefwet en wordt uitgelegd dat de Belastingdienst organisaties die zonder

grondslag informatie uit FSV hebben gekregen zal verzoeken die infomnatie

te verwijderen Een risico hierbij is dat het uiteindelijke amendement anders

kan blijken te zijn dan wij het ingeschat hebben op basis van de uitspraken
van het lid Omtzigt in het wetgevingsoverleg

• Tijdens de stenrimingen op 27 septennber jl over de nnoties n a v het FSV

debat van 13 September jl heeft het lid Omtzigt een aanvullend verzoek op

de aangenomen motie 1103 ingediend Het lid Omtzigt verzoekt om binnen

drie weken een onderzoeksvoorstel aan de Kamer te sturen waarmee

onderzocht wordt of het delen van gegevens over ondernemingen
ondernemers en rechtspersonen over de registratie mogelijk is

• In de Kamerbrief van 27 September jl
^

is toegelicht waarom het niet mogelijk
is om bedrijven met een RSIN registratie te informeren

• Momenteel wordt onderzocht of gegevens van ondernemers met een BSN

verstrekt zijn Dit onderzoeksvoorstel is 9 September jl
^
aan de Kamer

gestuurd zo wordt in de Kamerbrief uitgelegd

Toelichting
• Voor gegevensverstrekking vanuit mailboxen heeft PwC onderzoek gedaan en

voert de Belastingdienst een vervolgonderzoek uit Dit onderzoek wordt

binnenkort afgerond en over de uitkomsten wordt de Kamer in een

vervolgbrief over het FSV tegemoetkomingsbeleid in november geinformeerd
• Het eerste inzicht van dit onderzoek is dat er weinig gegevens uit FSV

verstrekt zijn en dat de gevolgen hiervan minimaal zijn
• Dit najaarworden de laatste 10 750 burgers die vanwege een

informatieverzoek in FSV stonden geinformeerd voor zover er geen wettelijke

uitzonderingsgrond meer van toepassing is Deze burgers krijgen te horen

welke overheidsorganisatie dit informatieverzoek gedaan heeft

Communicatie

Er is geen actieve communicatie voorzien

Politiek bestuurlijke context

Tijdens het FSV debat 13 September jl heeft u motie 1103 van het lid Omtzigt
om FSV geregistreerde ondernemers te informeren ontraden vanwege de

omvangrijke taak om correct te informeren i v m mogelijke wisselingen in het

bestuur of aandeelhouders

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

^
Kamerbrief over fsv geregistreerden en tiidlijn fraude signalering voorziening 27 9 22

^
Kamerstukken I] vergaderjaar 2021 2022 310 66 nr 1107

Pagina 2 van 2

1563564 00002



To
Persoonsgegevens

From

Sent Mon 10 3 2022 1 47 25 PM

Subject FW concept brief in reactie op verzoeken Omtzigt bij wetgevingsoverleg wet Hersteloperatie Toeslagen
Received Mon 10 3 2022 1 47 26 PM

PersoonsgegevensVan

Verzonden maandag 3 oktober 2022 08 23

Aan Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp FW concept brief in reactie op verzoeken Omtzigt bij wetgevingsoverleg wet Hersteloperatie Toeslagen

Persoonsgegevens

Hnisterie van Finanden

Directoraat generaal Bdastingdienst
Korte Voorhout 7 I 2511 CW I Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE I Den Haag

Persoonsgegevens

PersoonsgegevensVan

Verzonden zondag 2 oktober 2022 21 35

Aan

CC

Persoonsgegevens

Onderwerp RE concept brief in reactie op verzoeken Omtzigt bij wetgevingsoverleg wet Hersteloperatie Toeslagen

Beag|oonsgege\[tsfpteam

Dank

Voor optie B nibt aiitwoord op de vraag over amendemeiit

Laatste deel brief met alleen melden wat al eerder is gecommmiiceerd maar ook sameiivatten wat dat precies was Dat

komt de lielderheid van bet antwoord ten goede

Mvg

Mariiix van Rij

Verzonden met BlackBeriy Work

www blackbeiiy com

PersoonsgegevensVan

Datum zaterda^ 01 okt 2022 5 22 PM

Aan

Kopi

Persoonsgegevens

OndeiTverp coucept hrief in reactie op verzoeken Omtzigt bij wetgevir^soverleg wet Hersteloperatie Toeslagen

Geachte staatssecretarissen beste Marnix en Aukje
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Hierbij namens DG BD een nota en een concept brief naar aanleiding van de verzoeken van het lid Omtzigt bij het

wetgevingsoverleg wet Hersteloperatie Toeslagen De reden om deze nog per mail na te sturen ligt in het felt dat de brief voor de

stemmingen van dinsdag uit moet en we dit dan nog kunnen bespreken bij het reguliere overleg over FSV om 10 45 komende

maandag

Vriendelijke groet

Persoonsgegevens

rfnisterie van Financlen

Directoraat generaal Belastingdienst
Korte Voorhout 7 12511 CW I Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE I Den Haag

Persoonsgegevens
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