Ministerie van Financiën

BVA-office
Datu m
26 m aart 202 1
Auteu r

agenda

Ove rleg PWC en BVA inza ke OZ 2100 7 - bespreke n
co ncept pla n van aanpa k te r voo r be reid in g va n de
bege leid in gs com mi ss ie

V erg ader dat um en - t ij d

3 1 maart 2021, 14 : 30 - 15 :00 uur

V erg ader plaats

Webex

Deel nem er s

CJ
Agendapunten

1. Ke nnisma k ing : Eers t e bij ee nko mst bege leidingsco mm iss ie
2. Plan v an Aan pak:
Het Plan va n Aanpa k wordt bespro ke n op het ove r leg . Dit doet PWC aa n de hand
va n ee n PowerPo in t prese nta t ie die zij t ij de ns het overleg
Onderdelen v an het PVA:
- Opdracht
- Werkzaam heden
- ( Moge lij ke) kn elp unte n
- Pla nning en coörd inatie
Bijlagen:
- Minfin_'MF Proces - digitale gegevensverwerking
Doc ume nt te r bes lu itvorm ing
- Memo Minfin_extern communicatieprotocol
Doc ume nt te r bes lu itvorm ing
- Memo Minfin_ voortgang informatieverstrekking
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Ministerie van Financiën

BVA-office
Auteur

agenda

Ove rleg PWC en BVA inza ke OZ 2100 7 - bespreke n
co ncept pla n van aanpa k te r voo r be reid in g va n de
bege leid in gs com mi ss ie

V erg ader dat um en - t ijd

21 a pr il 2021, 11 : 0 0 - 12: 00 uur

V erg aderplaa ts

Webex

Deel nem er s

CJ
~ ",====--.!c,D c=J

D

□□

Agendapunten

1. Aanvang 2de begeleid ingscomm iss ie, twee nie uwe dee l n eme rs :□~---□ =]
(D irect ie Juri d ische Za ken) en 1
11
ll ( Direct ie Bestuursondersteunin g &
Adv ies )
2. Vastste llen agenda ( Bij lage)
3. Vers lag 31-03-2021 ( Bij lage)
- in put c=]
- in put PwC
4 . PwC :
- Update v oortga ng onderzoek;
- I nterv iew prot oco l;
- Memo 'Verzoe k goed keurin g verwerken da t a' ;
- Nade re toe licht ing (i nit iële) zoekst rateg ie ;
- Urenbested ing PwC t/ m 15/4/ 2021;
- Wvtt k.
5. Rondvraag

Pagi n a 1 van 1
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Ministerie van Financiën

BVA-office

Auteu r

agenda
V erg ader dat um en - t ij d

17 a ug ust us 2021, 11 :0 0 - 12 : 00 uur

V erg aderplaats

Webex

Dee lnem er s

CJ
~-~--~~~1-=----~
CJ
~ ",====--.!c,D c=J
□□
y7 D
Agendapunten

1.

Aa nvang Sst e bege leid ingscomm iss ie

2 . Vastste llen age nda
3.

Vers lag 28-07 -202 1 ( Bij lage 1)
Ter vaststelfing.

4 . Kame rb rief en reac t ie To es lage n
Toeslagen wor dt verzocht om op voorhan d een groep te formeren die een
i nhoudelijke reactie k unnen geven en de kamerb rief gaan opmak en.

5.

Rapport delen door Pw C
Wat is het voorstel van PwC?
- Voorstel (vanuit BVA): de rappo r ten personalise ren d.m . v. water merk i n
pdf toe te passen .
- Reacties/ opm erkingen met pagina verwijzing aanle veren aan PwC.

6.

Pw C:
a) Upda t e onderzoeksp roce s interviews.
b) Upda t e onderzoeksproces info verzame ling (d ig itaa l on derzoek) .
c) Rapportage .

Pagi n a 1 van 2
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7.

Commun icatie

- Voorstel interne communicatie bij opleveren finale rapport.
Suggesties:
- Web inar
- Persoonlijk bericht aan betrokkenen met finale rapport vanuitO

meO

8.

Proces onde rzoe k

- Voortgang hoor en wederhoor.
9.

Voortgang WOB-ve rzoek .

- Vergadering met Financiën en PwC is belegd op 23 augustus 2021.
10. Wvtt k/ rondvraag

Pagina 2 va n 2
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Ministerie van Financiën

BVA-offi c e

A ute u r

agenda
V erga der dat um en - t ij d

1 j uni 202 1, 09 :00 - 10:00 uur

V erga derplaa ts

Webex

Deel neme r s

Agendapunten

1.

Aa nvang 4 de bege leid ingscom m iss ie, nieuwe dee lnem er:
c:===:'.___ __J
( Direct ie Co mmu nicat ie).

2.

Vast st ellen age nda ( Bij lage 1) :

3.

Ve rslag 12-05-202 1 ( Bij lage 2 )
I nput DJZ, cd O&P. Te r vast st ell ing.

4.

Bes lisp unt ve rwerk ingsoveree nko m st: " De verstrek ki ng van gegevens zoa ls
vo r ige bege leid ingscom m iss ie is bes lote n, te d ui de n als ee n ve rwe rking in het
kade r v an de AVG en de m ini st er aa n t e merken a ls verantwoo rd elij ke voo r de
ve rst rekkin g van de gev raagde gegevens en Pw C v oo r de v erdere v erw erking
va n de e-ma il s aa n t e m e rken als v era nt woo rdelij ke. De r ha lve de
ve rwerki ngsov eree nkomst in deze st rek king t e wij zige n."

5.

Fa cili te ren o ud medew e rkers ( Bij lage 3)

6.

Sta nd van za ken BVA e-ma ilbox/ be ll ij st. In ver band m et v ertro uwelij k he id/
priv acy geen bij lage, mo nde linge t oe li cht ing~ - - - - ~

7.

Concep t me m o aa ngepas t budget Pw C ( Bij lage 4)

8.

DOR t ec hn ische br iefi ng

Samenvatting doo r~ en

DJ
Pag in a 1 van 2
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9.

Comm unicatie
- reacties int ranet ( BVA opges lage n t/ m 2 7-5-2021 )
- Q&A Commu nica tie Overzicht

10. Pw C:
- Up da t e voortga ng on de rzoek;
- I nte rviews;
- Fo rens isc h onderzoek;
11. Te r info :
Onderbouwing o nderzoek medew erkers TS L ( Bij lage 5)
Vraag en antwoo rd v an/ aa n
Laa t st e versie Q&A lijst

12 . Wvtt k/ rondvraag

Pagina 2 va n 2

1057171

00004

Ministerie van Financiën

BVA-offi ce
Auteur

C=::J

agenda
V erg ader dat um en - t ij d

2 3 juni 2021, 17 : 00 - 18 :00 uu r

V erg aderplaa ts

Webex

D

Deel nem er s

c=J

1

a

lc=JI
1
Il
IC]
c::=JI
CJ
0
1

1

12

1

CJ

c=J

IDc=J

aes

1

Agendapunten

1.

Aa nvang

2.

Vast st ellen age nda ( Bijlage 1) :

3.

Versla g 01-06- 2021 ( Bij lage 2 )
Te r vaststelfing.

4.

WhatsAp p/ ber icht en ( Bij lag e 3, 4 en 5)
Te r b esluitvorming

5.

PwC:
a) Voortga ng :
I ntervi ews
besp ree kpunt: invu lling verzoek t ot besc hikken over interv iewverslag
na uitbrengen ra ppo rt. I nterview protocol : "Ec hter, in dien gew e nst ,
kunt u na bekendmak ing va n het on derzoeksrap port over uw
inte rviewverslag besc hikke n."

5 de

bege leidin gs co m mi ss ie

Dig itaa l onderzoek:
bespreekpunten : ( 1) voortga ng op gevra agde laptop en docu me nt at ie,
(2) status mo biele t elefoons
Opensta ande bezw aren t ege n onderzoek in ma il boxen en int erview s

Pag in a 1 van 2
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b) Im pact recente ontw ikke li nge n op onderzoe k
c) Aa nge past e planning en budget

6.

Com m unica tie
- Q&A lij st ( Bij lage 6 )

7.

Zo rgp unt DT BD
I ngeb rac ht door ve rtege nwoo rd ige r BD - t er bes prek ing .

8 . Te r info :
React ie

D

~--~

( Bij lage 7 )

Rap porta ge 7de VGR ( Bij lag e 8)
Mem o goed ke uring v erwerken da t a, aa nvulling ( Bij lage 9 )

Behoort bij AP 4, betreft het verzoek vanuit PwC
9.

Wvtt k/ rondvraag
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Ministerie van Financiën

BVA-office

Aute u r

agenda
V erg ader dat um en - t ij d

7 j uli 2 021, 09 : 30 - 10:30 uu r

V erg aderplaats

Webex

Dee lneme r s

~-~-------"~~,,,,,,1-=----~
CJ

a~e
Agendapunten

1.

Aa nva ng

2.

Vastste llen agenda ( Bij lage 1) :

3.

Ve rs lag 23-06-2021 ( Bij lage 2 )
Ter vaststelfing.

4.

I nzage eige n e-ma ilbox ( Bij lage 3)
Ter info

5.

Pw C:
a) Upda t e onderzoekspro ce s - int er v iews, info v erzamelin g ( d ig it aa l
onderzoek)
b ) Rapportage
c) Proces va n wede rhoor
d ) Upda t e budget
e) Op roep in t ranet ( Bij lage 4 )

6.

Comm unicatie

7.

Reactieterm ij n bezw aa r

8.

Kome nde bege leid in gsco m m iss ie

9.

Wvtt k/ rondvraag

5 de

bege leid ingscomm iss ie
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Ministerie van Financiën

BVA-office

Aute ur

agenda
V erg ader dat um en - t ij d

28 juli 2021, 11 :00 - 12 : 00 uur

V erg aderplaats

Webex

Deel neme r s

c=J
CJ

~

p

Af w ezi g :

CII

CJ

51
iB

1

1

1

ll~c=J CJ
Il~ □
1

re=]

°l

Agendapunten

1.

Aa nva ng

2.

Vastste llen agenda ( Bij lage 1) :

3.

Vers lag 07-07-202 1 ( Bij lage 2 )

7 de

bege leid ingscomm iss ie

Ter vaststelling.
4.

Pw C:
a) Upda t e onderzoeksproces inte rviews
b) Upda t e onderzoeksproces info v erzame ling (d ig itaa l onderzoek)
c) I nzage rappo rt bege leid in gscom m issie
d) Rapportage inzage bege le id ingscomm iss ie
e) Rode d rade n inte rviews
f) Mail box en int ervi ew bezwaa r maker
g ) Pe r functie vas t ste ll en w elk stuk te r inzage w ordt gegeven bij w eder hoo r
h) Com mu nicat ie
i)

Wv t tk/ ron dvraag
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Ministerie van Financiën

BVA-offi ce
Aute u r

agenda
V erg ader dat um en - t ij d

9 sep t embe r 202 1, 15 : 00 - 16 : 15 uur

V erg aderplaats

Webex

D

Deel nem er s

1

c=J

1

1

Il

lc=JI

1

CJ

1

IC]

CJ

~I

1

1

c::=J

1

c=J
ID

Sr ~'8

Agendapunten

1. Aanvang

gd e

begeleidingscommissie

2. Vaststellen agenda (Bijlage 1)
3.

Verslag 17-08-2021 (Bijlage 2)
Te r vaststelling.

4.

Planning
Te r bespr eking.

- 20 se ptem ber ocht end : Ontva ngst rap port va n Pw C, v ers preiding via Pw C
aa n lede n bege leidingscie. Deze leze n rap port, raad plege n zo nodig
ac hte rb an, e n st ellen ind iv iduee l co ncep t reac tie/ punt en/fe it elij ke
onj uisthede n op .
- 20 se ptem ber: TS L st art met v oorbereiding reactie op rapp ort/ Ka m erb rief.
- 22 se ptem ber: Besp rek ing rap port/reacties inte rn Fin ( SG n. a. i.v. m .
Pri nsj esdag ) .
- 24 se ptem ber ocht end : Rea cties v an bege le idingsc ie naa r Pw C.
- < da t um> co ncep t Kame rbri ef naa r St as doo r TSL
- ( uiter lij k) 28 september oc ht end : ont v angst defi n it ief rap port v an PwC.
- 28 se ptem ber: ch eck op wij zig in gen t bv Kamerbrief door TSL.
- 29 se ptem ber: v erze nd ing Kamer brief en ra pport.
- 29 se ptem ber: com munice ren aa n (b etrok ken)m edew erkers (zie com m .
plan ) .
- 29 se ptem ber: persber ich t en med ia op loop (zie co m m . plan).
Pag in a 1 van 2
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Afh andeling WOB v erz oek, nazo rgfase vo or m edewerkers en af handeling
inkoo p, zij n buite n deze pla nning ge ho uden.

5.

PwC
a) Voortga ng hoo r-wederh oo r
b ) Aa npass ing hoo r-wede rh oo r
c) Rapportage
- I nges tu urde v ra ag: wel/ gee n ge bru ik van persoo ns na men in het
rappo rt?
- W ij ze v an beco mmentar iërin g rapport. (overge nome n uit vori ge
bege leid ingscom m issi e)

6.

Nazorg medewerkers
- Lij st met geïnt e rvi ewden en bet ro k kenen naa r TSL voor na zo rgt raj ect .

7. Communicatie (Bijlage 3)

Te r vaststelling
8 . Wvttk/ rondvraag
- Aa ndac ht voo r WOB ve rz oe k, voo rtga ng en same nh ang met rappo rt PWC
- Kost en/Inkoo p.

Pag ina 2 va n 2
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Ministerie van Financiën

BVA-offi c e

A ute ur

agenda
V erg ader dat um en - t ij d

27 se pte m be r 20 21, 14:4 5 - 15: 4 5 uu r

V erg aderplaats

Webex

Deel nem er s

Agendapunten

1.

Aanvang lld e begeleidingscommissie

2.

Vaststellen agenda (Bijlage 1)

3.

Verslag 09-09-2021 (Bijlage 2)

Te r vaststelling.
4.

Verslag 22-09-2021 (Bijlage 3)

Te r vaststelling.
5.

Planning

Te r bespreking
-

24 se ptem ber: Reacties van bege leidingsc ie naa r Pw C gest uu rd ?
< da t um > co ncep t Kame rbri ef naa r St as doo r TSL
( uit erli j k ) 28 september oc hte nd: ontvangst defi nit ief rap port van PwC.
28 se ptem ber: chec k op wij zig in gen t .b. v . Kame r brief doo r TSL.
29 se ptem ber: v erze nd ing Kamer brief en rap port.
29 se ptem ber: co m munice ren aa n (b etro k ke n) medew erkers .
29 se ptem ber: persber icht en med ia op loo p.

Afh andeling WOB verzoe k, nazo rgfase voo r m edewerkers en afh andeling
inkoo p, zij n buite n deze pla nning gehou den.

6.

1057179

PwC
a) Voortga ng hoo r- weder hoo r

Pag in a 1 van 2

00009

b ) Rapp ortag e

7.

Nazorg medewerkers
Act iepu nt uit beg. comm . 22- 09- 2021

8 . Versprei d ing rapport / Communicatie
9 . Wvttk/ rondvraag

Pagina 2 va n 2
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Ministerie van Financiën

> Ret ouradres Postbus 20201 2500 EE 's-gravenhage

Ministerie van Financiën
Secretaris-Generaal

Concerndirectie Fiscale en
Juridische Zaken
Korte Voorhout 7
2511 CW 's-gravenhage
Postbus 20201
2500 EE 's-gravenhage
www.rij ksoverheid .n l
Inlichtingen

mw.l

~~ ------------~---

;

1

~ - ~@minfin.nl
www.m infi n.nl

Datum
Betreft

10 juni 2021
Ontheffing geheimhoudingsplicht

Ons kenmerk
202 1- 00001135 90
Uw brief (kenmerk)
d. d. 4 juni 2021

Geachte L__ _ __ _ ' : J - ~
In het kader van een extern onderzoek door PricewaterhouseCoopers Advisory
N.V. (PwC) naar het memo omtrent de rechtmatigheid en het stopzetten van
kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst en klacht-, bezwaar- en
beroepsprocedures daarover (memo Palmen) worden de mailboxen van 33
personen (betrokkenen) onderzocht. Er wordt volledige toegang tot de mailbox
verleend, waarna door PwC zal worden gezocht op de inhoud van e-mails, met
behulp van specifieke software en op basis van specifieke relevante zoektermen.
De betreffende mailboxen kunnen dus informatie bevatten die onder de fiscale
geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
(AWR) valt en die deel uit maakt van de zoekresulaten .
Artikel 67, derde lid, AWR biedt mij de mogelijkheid om ontheffing van de
geheimhoudi ngsplicht t e verlenen . Ik acht het van groot belang dat voornoemd
onderzoek onbelemmerd plaats vindt en dat hiermee zoveel mogelijk tegemoet
gekomen wordt aan de toezegging aan de Tweede Kamer omtrent de
waarheidsvinding rondom het 'memo Palmen'. Met een onbeperkte toegang t ot de
mailboxen van betrokkenen is daarom naar mijn mening een algemeen belang
gediend dat zwaarder weegt dan de met de fiscale geheimhoudingsplicht
gemoeide belangen . Gelet hierop verleen ik alle betrokkenen in voornoemd
onderzoek ontheffing van de geheimhoudingsplicht, zodat de betreffende
mailboxen door PwC kunnen worden onderzocht.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst,
namens deze,

Pagina 1 van 1
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Memo
Ministerie van Financiën,c=:::J~-PwC Forensic Services, C=:J~---22 juni 2021

Aan:

Van:
Datum:

Betreft:

OZ2.1.007 -

Aanvullend verzoek verwerken digitale gegevens

G€achte c=J;
Onder verwijzing naar ons memo d.d. 7 april 2021, verstrekken wij u bijgaand een aanvullend overzicht met de
personen van wie wij digitale gegevens willen betrekken in het kader van dit onderzoek. Wij verzoeken u deze
aanvullende selectie voor te leggen aan de Secretaris-G€neraa1.
Dit betreft een selectie op basis van de huidige inzichten, gedmende het onderzoek kan deze lijst worden
uitgebreid. In deze selectie is onderscheid gemaakt tussen mailboxen en mobiele telefoons. Indien wij
aanvul1ende digitale gegevens willen verwerken zullen -...~ij deze in een aanvullend overzicht voorleggen.
Het ter plaatse verwerken en filteren van de gevraagde digitale gegevens zal plaatsvinden op de manier die ,,vij
eerder schriftelijk aan u hebben toegelicht. Voor deze nadere toelichting ten aanzien van onze werkwijze voor
het verwerken van digitale gegevens velv\ijzen ,~-ij naar het memo 'MF-proces - digitale gegevensverwerking'
zoals in concept besproken met de begeleidingscommissie op 31 maart 2021 en definitief uitgebracht op 7 april
2021.

Totstandkoming aanvullende selectie
Gedurende de uitvoering van onze onderzoekswerkzaamheden hebben wij aanvullende personen
geïdentificeerd wiens digitale gegevens potentieel relevant zijn voor de uitvoering van ons onderzoek.
Tn het memo d.~april 2021 merkten wij op: "Mogelijk zijn sh1kken ten behoeve van de Minister,
StaatsecretarisLJof andere personen verstuurd aan PA/secretariaat (om te printen of anderszins onder de
aandacht van de betreffende personen te brengen), derhalve willen ·wij ook de rnailboxen van PA/secretariaat
betrekken in ons onderzoek." In onderstaande selectie zijn ook namen van politiek assistent en secretaresses
toegevoegd.

Aanvullende selectie van mailboxen (.16 personen)
In onderstaand overzicht van personen geven wij een nadere onderbou'\\-ing waarom wij de mailbox van de
betreffende persoon in deze fase van het onderzoek willen betrekken. Voor de volledigheid merken wij op dat
het verzoek ziet op data in de periode vanaf 1 maart 2017 (oflater, indien later in functie gekomen) tot en met
heden. Betrokken personen kunnen ook ná december 2020 (ofna functiewijziging) nog relevante informatie
van vóór december 2020 hebben doorgestuurd.
Graag verzoeken wij u de mailboxen van de personen veilig te stellen voor de domeinen @belastingdienst.nl en
@minfin.nl. Ook verzoeken wij u vast te stellen of de personen mogelijk meerdere emai1boxen hebben met
verschillende namen.

30320629Fo91NMj2021
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Toelichtin2

Naam
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L_J~

1

~

1

1

1
1

Il

1

Maakt deel uit van groep die gevormd wordt om opvolging te geven aan
uitspraak van Raad van State d.d. 8 maart 2017 (inclusief het memoPalmen). Inmiddels ook uitgenodigd voor interview.
Maakt deel uit van groep die gevormd wordt om opvolging te geven aan
uitspraak van Raad van State d.d. 8 maart 2017 (inclusief het memoPalmen).
Maakt deel uit van groep die gevormd wordt om opvolging te geven aan
uitspraak van Raad van State d.d. 8 maart 2017 (inclusief het memoPalmen). Inmiddels ook uitgenodigd voor interview.
Maakt deel uit van groep die gevormd wordt om opvolging te geven aan
uitspraak van Raad van State d.d. 8 maart 2017 (inclusief het memoPalmen).
Maakt deel uit van groep die gevormd wordt om opvolging te geven aan
uitspraak van Raad van State d.d. 8 maart 2017 (inclusief het memoPalmen).
Secretaresse MT Toeslagen 11.
We hebben begrepen dat
is betrokken bij de
informatievoorziening aan de Commis.sie Donner en ten behoeve van het
ADR onderzoek. Inmiddels ook uitgenodigd voor interview.
We hebben begrepen dat 1 1 1
lis betrokken bij de
informatievoorziening aan de Parlementaire Ondervragingscommissie
Kinderopvang;toeslag. Inmiddels ook uitgenodigd voor interview.
Naar aanleiding van bevindingen uit email re..,iew (ontvangt het memoPalmen via e-mail).
Naar aanleiding van bevindingen uit email re,iew (ontvangt het memoPalmen via e-mail).
Secretaresse Menno Snel
Secretaresse Menno Snel
Politiek assistent Menno Snel
Secretaresse
~
Secretaresse
J~
Secretaresse
IC=:J

11

1
r

7

1
1

1

1

1

Indien bovenstaande mailboxen intern nog niet zijn veiliggesteld, bij deze ons verzoek dit w snel mogelijk te
doen conform eerdere procedures en met bijbehorende vastlegging. Deze procedures zijn afgestemd met onze
Forensische IT-specialisten. Indien hier wagen over zijn vernemen wij dit graag.

Selectie van Home/ Profile directories (3 personen)
In onderstaand overzicht van personen geven wij een nadere onderbotming waarom wij de home/ (redirected)
profile folders van de betreffende persoon in deze fase van het onderzoek willen betrekken. Het doel van het
betrekken van deze digitale gegevens is het vaststellen van de aanwezigheid van bepaalde voor het onderzoek
relevante te stukken.

Naam
enno Snel

1ctie
atssecretaris van

ezien fu nctie in relatie tot onderzoeksvraag
(hiërarchische escalatie lijn).

inanciën; augustus
- februari 2020
elastingdienst;
anuari 2017 - januari

ezien functie in relatie tot onderzoeksvraag
(hiërarchische escalatie li' n).
ezien functie in relatie tot onderzoeksvraag
(hiërarchische escalatie lijn).

01

020

30320629Fo91NMj2021
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Graag verzoeken wij u data van de personen veilig te stellen. Onze Forensische IT-specialisten overleggen graag
met u over de technische handelingen ten behoeve van deze veiligstelling.

30320629Fo91NMj2021
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Ministerie van Financiën

BVA-offi ce
I n lich ti n gen

Dc::=:J,c=J
c=J
c=:::J@m infin .nl
www.m infin .nl

Da t u m
14 m ei 202 1

verslag

N u mm e r ve r slag
003

Bege leiding scom m issie OZ 21007

Au t e ur

Dc::=:J, c=J
c=J

V erg ader dat um
Aa nwezig

Af weZi g
Kopie aa n

1. Derde bijeenkomst begeleidingscommissie
Opening door de voo rz it te r,
Hij heet iede ree n welkom .
( Direct ie Ju ri disc he Za ke n),
( Directie
Comm unica t ie) sluit en voor het eers t aa n, waarvoo r da nk .

c=J D ~---

Dl

1

1.

1

1~--

2 . Vaststellen agenda
De age nda is vastges teld. Er zij n geen aa nv ullende agenda punt en
aa nge leve rd.

3 . Verslag 21-04-2021

D

beda nkt de aa nw ez igen v oor de input . De input d ie aa nge leve rd is, w ordt
akk oo rd bevonde n en verwe rkt. Hiern a is het co ncep t v ers lag defi nit ief. Oproe p
va n de voo rz it t e r o m t ij d ig reac t ies op het v erslag door t e gev en zodat op
vergadering het verslag en event ue le wijzigin gen ku nnen wo rden vastges te ld.

4 . De volgende punten zijn besproken:
Advies raadplegen mail n.a.v. verzoek PwC

c=J ligt het advies va n de La nds ad v ocaa t t oe, op d it

m ome nt wordt nog
uit gezoc ht of het adv ies ope nbaa r ge maakt kan worden. Dit wordt nade r
besp roken op de departeme nt en. Zod ra de uit koms t e r is van d it gesp re k, kan
de bri ef met of zo nder v erme ld ing van het ingewo nnen ad v ies, naa r de ka mer
gest uurd worden.

Advies landsadvocaat (hierna LA) toegang e-mail (oud)medewerkers
Het ad v ies is naa r de bege le id ingsc om m issie gest uurd en iederee n heeft hi e r
kennis v an kun ne n neme n.
PwC had g ra ag gezien da t de LA cont act had opgenom en m et PwC, zoda t zij
direc t toelicht ing/ v erd ui de lij king hadde n kun ne n gev en.
Pag in a 1 van 4
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~-~!Besloten w ord t conform de ee rder afgest emde werkwij ze , vo lgens
opd rac ht , het werk t e herv atten .
Ter besluitvorming□
Deze besl isnot it ie ( b1J age 4 bij agenda " Raadp lege n ma il n.a.v . PwC") is
voo rge leg d aa n de beg eleidin gsco mmi ss ie en de lede n zi~n . nj het v erwerken
beves t ig d d at er
va n de in put, akkoord. Hiermee wo rdt oo k het besluit va
onderzoe k ko mt in de betreffende e-m a il box en conform het a gesp roke n
proces . Naast de eerst e g roep met (voo r ma lige ) co ll ega 's vanaf plv . DG,
k un nen nu ook de coll ega 's t ot plv. DG worden benad erd .
Voortgang informeren me dewerkers over onderzoek mailboxen.
Bij gevoeg d is ee n co nceptb rief aa n (oud ) medew erke rs daa rvoo r waa rin ad v ies
LA is verwer kt. De co lleg a's va n I
pe nade ren de (voo r ma lig ) co lleg a's
t elefo nisch , alvo rens zij ee n e-m ail ont v angen. Vrij dag 14 mei 202 1 wo rden de
ee rste bri even v erzon den . Hie rn a is e r ee n reacti et ermi j n van ee n w ee k.

PwC :
Update voortgang onderzoek;
PwC is ee n st uk verder gekomen met het dig itale onderzoek. Er w ordt, in het
bij zij n van waarn emers van MinFin, info r matie ove rged ra gen . De in gewo nnen
da t a uit voo rga ande onderzoeken geeft ee n goede basi s om de nade re
zoekstrat eg ie t e bepa len. Tevens kan Pw C hiermee uitzoeken hoe deze
info rm atie kan worde n geb ruikt in het v erdere verloop v an het on de rzoek .
PwC geeft aan dat zij ee n v erz oe k gaan indienen om va n ee n geselec t eerde
lij st met daa rin betrokkenen de t elefoons/ WhatsApp t e doorzoe ken. Zij
benad ru kken dat d it ee n w elove rwo gen lij st met na men is. Er w ordt spec ifi ek
gekeken naa r een bepaalde peri ode. Dit za l o pg eno m en wo rden in het
verzoe k. Vanu it de bege leidingsc omm iss ie is v erzoc ht o m dit ve rz oek zee r
goed t e onderb ouw en.
Datum eindrapport :
PwC: Het is moe il ijk om ee n in sc hatting t e m aken op welke dat um zij het
rappo rt kun nen inl ev eren. De ee rder beoog d e da tu m v an 1 j uli 202 1 za l ni et
worden beh aald . Zod ra PwC de beschikkin g heeft over de e- m ailbox en, kan
ee n bet ere insc hatting wo rde n gem aakt t en aa nzien v an de beoo gde
eindda tu m
~erzoe kt aa n PwC om in de vo lgende bege le id ingscom mi ss ie
een beoogde da tu m in t e bren gen. Actie: PwC
1

Kosten :
PwC: Zoals reeds is aa ngegeven in de v orig e beg eleid ings com mi ss ie, is de
prognos e dat zij meer uren nod ig heb ben v oo r het ond erz oe k da n beg root is.
De bege lei dingscommiss ie ve rzoekt om een opga ve t e maken en te
prese nt e ren in de v olge nde bege leid in gsco mmi ss ie. Actie: PwC
Signaal PWC:
PwC is in ee n v roeg st ad iu m v an het onde rzoe k benaderd door een
medewe rke r va n de Be lastin gd ienst . De persoo n in kwes t ie was reeds op de
hoogt e da t Pw C het onderzoek geg und was en d at ee n spec ifi eke onderzoeker
betrok ken zou zij n bij dit onde rz oe k. Besp ro ken w ord t dat d it punt
same nhangt met inte rne co mmunica t ie. Dit v oo rst el st aa t o p de agenda .
Interviews:
PwC heeft aa n l
~en overzi cht aa nge lev erd met daa rop de name n van
(oud )co ll ega 's waa rb ij zij ee n int erv iew af w ill en nemen . De (voo rma lig )
medewe rke rs d ie o p deze lij st st aa n, worde n op korte t ermij n inge li ch t d oo r □
~ en zullen hie rop w orde n benad erd door PwC.
Impact huidige politieke ontwikkelingen op onderzoek:
PwC besp ree kt o.a. de sit uat ie en eventu ele sa me nh ang ro ndom de notul en
van de minister raad die op enb aa r zij n gem aa kt .
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BOA heeft op bas is van contact ov er m ail box verzoek begre pen da t bij twee
perso nen waarva n de e-ma il box wo rdt o nderzocht ano nim ite it voor hen ee n
zo rg punt is. PwC geeft aa n dat zij e r alles aa n doen om het comfo rt t e biede n,
maar dat het niet gegara ndeerd kan zijn. Ind ien er v rage n zijn, kan me n deze
ste llen. Comm unica t ie h ierover v olgt m idde ls te lefoon en e- m ail. Daar ka n
men op reage ren e n eve ntuee l vrage n ste llen .

5. Communicatieplan van Aanpak - interne communicatie
Comm unicat ie lic ht het document toe. Co m mu nicat ie wi l z.s.m. ee n ber icht
plaa t se n op de int ranet sit es en verzoe kt de aa nwez igen om op haar conceptbericht t e reageren . I n dit doc ume nt st aa t o.a. ee n pa rag raaf waarin de Q&A's
zij n opgeno m en. Oo k hiervoor vraagt co mm unica t ie o m input . Het verzoe k aa n
de bege leidingscom m iss ie : vu l aa n en leve r input zoda t op voo r ha nd zovee l als
moge lij k ka n worde n uitge legd . Bes lote n wordt niet t e wachten met inte rn e
com mun icatie, ook n iet op Ka me rbri ef o. i. d., maar z.s.m . intern t e
com mu nicere n op het po rtaa l. Actie communicatie
6. Wvttk/Rondvraag:
PwC ve rzoe kt om hen t e bet rekke n o p het mom en t da t Pw C gecit eerd wordt in
com mu nicatie. Men geeft aa n da t dit t ot op hede n, zoa ls bij de commu nicatie
ro ndom de kamerbrief, de brief aa n m edewerkers en ook het vraagstuk van
RTL, goed is ge lopen maa r benadrukt het be lang ook voor de toeko ms t .
Het is vo lgens PwC niet de bedoe li ng da t medewerkers van de Be last ingd ienst
ze lf contact op neme n m et medewerkers va n Pw C. Het con t act loo pt in p rin cipe
pp v erzoek va n PwC.
v ia I
De va kb onden en ondernem ings raad zijn geïnform eerd ove r de start van het
onderzoek.

Ter info:
Bij lagen d ie zijn meegezon de n/ bes proken :
Reactie MinFin aan PWC op verzoek (Bijlage 6)
Ter info.
Kamerbief opdrachtformulering (Bijlage 7)
Dit proces loop t, er vo lgt nog afst em m ing t ussen de st as van o.a. BZK e n
MinFin.
Vragen en concept antwoorden RTL over onderzoek memo P
BVA : dit proces loop t , comm unicatie heeft hie r in de leiding. Vanu it PwC is de
woordvoe rde r gea t te ndeerd . Het is mogelij k da t de med ia PwC be nadert met
vrage n ove r d it o nderzoek . Z ij zullen, ind ien deze s it uatie zich voordoet,
verw ij zen naa r de woordvoe rde r va n het Ministe r ie.
Aangepaste br ief mailboxen, concept na advies Landsadvocaat
(Bijlage 9)
Ter info, verzoek in put t e leve ren aan BVA.
Bijlagen bij verslag (extra):

Aa n gele verd
door :

BVA
BVA

Titel

I nfo :

Defi nitief v ersla q 202 1042 1
Definitief v ersla q 202 1033 1
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Actiep unten! ijst
Nr-

Omschrij ving

Actieho uder-

1

Proonose opl everdatum rap port

PwC

2
3
4
5
6
7
8
9

Overzicht urenbested ino en te bes t eden uren

PwC

Interne commun iceren

Comm un icatie

.

Info

Afgeron d

Aanoe leverd

Nee

Info

Datum

10
Besluiten en afspraken
Nr-

.

Omsch rij ving

Besluit/
Afspraak

1

PWC zo rgt voor agen da

Afsp raak

31-03-2021

2
3

OIF zo rot voor vers lao

Afsp raak

31-03-2021

Plan van aanpa k/ Wij ze va n informati everz am elin g,
zie memo '"M F Proces - digita le
qeqeven sve rwerk inq"

Bes luit

31-03-2021

4

De formatie van de begeleidin gscommissie kan
w ii zioen, al naa roe lano de b ehoelte

Afsp raa k

31-03-2021

Bes lisnotit ie onde rz oek e- ma ilboxen

Bes luit

12-05-2021

5

Starte n met interne commun icatie
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Ministerie van Financiën

BVA-offi ce
I nli ch ti n gen

Dc::=:Jic=J

c=J

c=:::J@m infi n .nl
www.m infin .nl
Da t u m
2 j un i 202 1

verslag

N u mme r verslag
004

Bege leidingscomm iss ie OZ 210 07
Au te ur

rr7CJ

V erg ader dat um en - t ij d

1 j uni 202 1, 09 :00 - 10: 00 uur

V erg aderplaats

Webex

Dee lneme r s

B

Il
l, C J
Pwc , 9
~-_P_
wc~,~l~_l-=---~Pw c,t=J
~---====== ~ PwC ( Pr ice Waterhous~e--~
Coope rs ), ~ ~

b

i

1

~

l"=="-'C]c=J,

1....,c=l OC
ï,î~--,_ __jc=Jc=J
1'1

I,

Agendapunten

1. Aanvang 4de begeleidingscommissie
~--~
De voo rz it te r heet iede ree n welkom , ~ - - ~ ~-~~D irectie
Comm unicatie) sluit v oo r het eerst aa n. Voo r age ndap unt S sluiten de
va n MinFin e n Be lastingd ienst aa n.
~-~
1

2.

Vaststellen agenda
De voorz it te r ste lt de age nda vast, nadat opgemerkt is dat Pw C ee n n ieuw
ve rzoek heeft inged iend bij ~ - ~voor ui t breiding in het d ig ita le o nderzoek .
Daa rvan wordt afgespro ken da t dit nog n iet aa n de hu id ige age nda w ordt
t oegevoegd maa r ee rst za l het ve rzoe k "M emo MinFin_ Verzoe k goed keurin g
ve rwerken da t a_aa nvullin g l" naa r de lede n va n de bege leidingsco mmiss ie
wo rdt opgestu urd t er adv ise ring vo o Q

3.

Verslag 12-05-2021
De voorz it te r heeft nagev raagd of ee n ieder akkoo rd is met de aa ngepaste
input, en deze wo rdt va stgesteld.

4.

Beslispunt verwerkingsovereenkomst:
Doe l van d it age nda pu nt is om d uidelij kheid t e ve rs ch affen ove r het v olgende :
" De verstrek kin g v an gegevens zoals vo ri ge bege le idingsc om m iss ie is
bes lot en, t e d uiden als ee n v erw erk ing in het kade r va n de AVG en de
m in iste r aa n t e merken als vera ntwoo rde lijke voo r de verst rek kin g v an de
gevraagde gegevens en PwC voo r de ve rdere ve rwe r kin g va n de e- mails aa n
te m erken a ls ve rantwoordelij ke. Derhalve de verwerkings ov eree nkomst in
deze strekk ing te w ij zigen ."
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Dit is do or DJZ in ge brac ht. PwC gaa t hier mee ak koo rd. Min Fin/DJZ za l het
voortouw neme n t. a.v. het o pst ellen va n een nieuwe
ve rwe rkin gsovereenkom st en daar oo k PwC bij betrekken.
Actie: BVA/DJZ.
5.

Faciliteren oud-medewerkers
Bes proke n wo rdt het memo " Advies ve rzoek besch ikbaa r ma ken ema ilbox_Vl.0" opgemaa kt door I
ra n Be lastingd ienst en MinFin. Z ij
slu it en voor d it gesprek aa n en geven ee n t oe licht ing hoe d it me m o t ot st and
is gekome n. Zij geven be knop t aa n dat het inzie n van de ma ilboxe n
beveili gings r isico's met zich meeb rengt , en heb ben in hun memo een advies
meegegeve n.
De voorz it te r beda nkt hen voor deze memo. De e-ma il boxe n worden onder
voorwaa rde n (optie 2) besc hik baar ges teld. Het adv ies van de Ciso 's word t
hier mee ove rgeno men door de bege leidingscomm iss ie.
De voorz it te r verzoekt om ee n bericht op t e ma ken dat allee n naar de
bet reffend e medewe rke rs verstuu rd wo rdt (d it betreft de voo r ma lig co llega 's) .
Uit gangspun t vo rmt de geadv iseerde opt ie 2, waarb ij de st rek king van het
be richt aa n de medewe rkers moet zij n da t zij gefac ilit ee rd zullen wo rden
ind ie n zij gebruik will e n m ake n va n het aa nbod om h un age nda/ e-ma il in t e
kunne n zien. De v oo rzitter geeft aa n dat het goed is om reken ing t e houden
met beveilig ings r isico 's maar da t da t niet de toon va n de boodsc hap zo u
moet en be pa len.
De voorz itte r vraag t aa n PwC of zij ak koord zij n met de keuze da t MinFin/BD
de voo rm a li g medewerkers w il fac il it eren, en zij geven aan da t ze akkoo rd
zijn . Actie: Communicatie/O&P/BVA

6 . Stand van zaken BVA e-mailbox/ bellijst .
De bes lisnot it ie is na bes luitvorm ing oo k nog aan1 1aange bode n t er
onderteken ing, inc lus ief de lijst van perso nen en c!eextra on de r bo uwing
va nuit Toes lag en.
Iedereen op de lijst is in m iddels benade rd en is be re ikt . Er zij n nog t wee
mensen d ie bezwa ar heb ben op inzage van hun e-m ail box en ee n co lleg a
heeft nog bezwaa r t ege n het interv iew.
PwC kan de e- mailboxe n van de personen die aa ngegeven hebben geen
bezwa a r t e hebben/ ins temmi ng t e geven, gaa n be nade ren, en va nuit de
bege le idingscomm iss ie wo rd t het gesp rek aangegaan met de co llega 's die nog
bezwaa r hebben . Er za l daa rna as t wo rde n ve r kend wat de m oge lij kheden en
onmoge lij k hede n zij n als me n blij ft bij het bezwaa r/ we ige ren . PwC geeft aa n
da t betreffe nde m edewerkers/bronnen met bezwaar we l ee n belang ri jke ro l
hadde n en dus va n belang zij n .
Actie: benaderen collega's met bezwaren: BD/BVA,
Mogelijkheden/onmogelijkheden bij bezwaar: DJZ
7 . Concept memo aangepast budget
PwC heeft ee n co nce pt m emo ingezonden " Co ncept me m o aa ngepas t budget
PwC" waa r in zij aa ng eeft da t de kostenbe re kenin g die in eers t e inst antie is
gemaa kt, niet meer st rookt met de h uidige st and van zake n en moet worden
aa ngepast .
De voorz it te r co nstatee rt da t er sprake is va n een zeer fo rs e oversch rij ding en
ve rzoe kt om nade r t e onderzoeken wat er nodig en moge lijk is, in kl einere
vo r m m et adv ies van de expe rts va n inkoop . Daarnaast w il de voorz itt er
hierove r in gespre k met de pa rtner va n PwC. Actie: BVA/Inkoop
8.

DOR technische briefing
On langs is er een tech nisc he toe li cht ing gehouden doorc=J en
bij c:::J
Da a r is gesproken ove r d it onderzoek. Na dit gesp rek is er doo r
t. -~
ee n brief gestuu rd, daarin zij n vragen gesteld en op merki ngen geplaa t~sDeze brief, ge r icht aa n c=J is naa r de leden van de begeleid ingscomm iss ie
doorgest uurd . Antwoo rd op de brief wordt verzo rgd van u it O&P, en zal
sc h rift elij k en mo ndeling wo rden t oege li cht . Be lang rijk punt uit het ges prek is,

D
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is da t de DOR mee r betro kken zo u w il len worde n bij d it onderzoek . De
voorz itte r verzoe kt om de re leva nt e docu menten door te sturen en verzoe kt
om de DOR maximaa l te info r mere n. Actie: O&P/Communicatie/BVA

9. Communicatie
1
1 ste lt zichzelf v oor, vertelt over de acties d ie co mm u nicatie heeft
uitgezet.
Er vo lgt een korte besp reki ng waa rin ev en te r ug wo rdt ge keke n na a r de
comm unicat ie tot nu toe . Daa r zijn verbeterp unte n u it gep ut. O.a. de t im ing
va n het plaatsen va n een ber icht.
Comm unicatie is vo lop bez ig met het voo r be reiden va n ee n informa t iepag ina.
Op deze pag ina komt o.a. ee n Q&A en info rmatie ro ndom d it o nderzoek . Het
moet een v indplaats worde n waa r voo rn ame lijk leidinggevenden a ntwo o rden
v inden op v ragen d ie zij niet kun nen bea ntwoo rden.
- reacties intranet ( BVA opges lage n t/ m 2 7-5-2021 )
Er zijn react ies geweest op het bee ld krant be richt rondom de st art va n dit
heeft veel reacties ge had . Niet allee n inhoude lij k,
onderzoek.
maa r ook over de dag va n het bee ldk rantbe richt .
De voorz itte r benadru kt het be lang va n goede en warme comm unicat ie.

DL_--'~~

- Q&A Co mmu nicatie Overzicht
De voo rz itte r verzo ekt om naast de Q&A ook goed in te springe n op alle
m isversta nden die zich ro ndom d it onderzoek ops pele n.
Hij verzoekt aa n comm unicat ie om ee n omsc hr ij vi ng v an de ge ruchten t e
plaatsen e n da a r bij aan t e geve n dat dit ge r uc ht niet j uist is.
De voorz itte r verzoekt o m mense lijk contact t e onderhouden m et de
bet ro k ken (voorma li g) co ll ega 's. BVA geeft aa n dat d it t ot op hede n ook zo
wo rdt ingev u ld . I ederee n is gebe ld va n tevo ren waarva n de m ail box is
gevraagd te onderzoe ken. Met de bewindspersonen is gesproken en oo k a ll e
perso ne n die (per ma il ) v rage n e rover hadde n geste ld of bezwaa r tegen
hebbe n gemaa kt zij n pe rs oo nlij k be naderd . Da arn aast is het voo rn em en met
hulp van Comm unicat ie om o p Rij ksportaa l een terug be lverzoe k knop o. i.d . te
ma ken zodat oo k perso nen bu iten het o nderzoek die met zorgen / emoties
zit t en persoo nlij k benaderd k un nen wo rde n.

10. PwC :
- Update voortgang o nde rzoek;
- I nt erv iews;
De interv iews zijn aa ngevange n e n lope n de kome nde we ken door.
Va nu it Be lastingd ienst en O&P wo rdt aa ngegeven dat z ij vi a col lega 's
heb ben ve rn omen da t het niet als inte rv iew wo rdt erva ren maa r als
verhoo r/ zij zich afvrage n of d it niet bete r a ls " gesp rek" kan w orde n
aa ngekondigd en niet als " interv iew". De hu idige te ks t voor de uit nod ig ing
is van tevoren afgestemd . Gevraagd word t om nieuwe tekst suggest ies
om de u it nod iging eve ntuee l t e w ij zigen .
- Digit aa l onderzoe k;
De e- m ail boxe n va n de Be last ingd ienst en v an het Min isterie van
Financ iën wo rden op d it mome nt ove rged rage n v oor ve rw erk ing doo r PwC
( het doorzoekb aa r ma ken, fi lte ren enz.) De doc ume nten van de POK en
Com m iss ie Do nner zij n doo rzoc ht en worden nu ve rde r gefi lte rd en
onderzoc ht o p relevant ie. Oo k Dig idoc is doorzoc ht , de docu mente n
worde n verwe rkt en onderzocht . De netwe r ksc hijven worden doorzocht,
dit proces loo pt nog . Ee n stru ikelblo k hier in is de capa cite it van de servers
va n Dig iDoc. De performa nce en capac ite it v an deze servers wo rdt op de
pro ef gesteld door de v oo r deze se rve r meer o nge br ui kelij k hoeveelheid te
exportere n documente n .

11. Ter info:
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Onde r bouwing on derzoek medewerke rs TSL (B ij lage 5)
Deze bij lage is te r info v ers t uu rd, en h iermee is vo ldaa n aa n het ve rzoe k
v an de bege leidingsco mm iss ie. Dit docu ment is t oegev oegd aa n het fo rm ele
traj ect naa r C==:le r ondertekening.
Vraag en ant wo ord van/ aa n:
Deze bij lage geeft wee r w at de v rage n zij n d ie (voo r mali g) collega ' s hebbe n
geste ld in navo lging v an het be r icht n.a.v. de u it vraag e-m ailbox en
interv iew en de gegeven antwoorde n.

12. Wvttk/ rondvraag
Mevrouw Pa lm en heeft aangegev en da t zij een onve ilig gevoel heeft b ij de
react ies die zij ge leze n heeft op o. a. int ranet/ bee ldk rant . BVA is met
comm unica t ie in ges prek om te bezien w elke act ie daa r op moge lijk is en za l
te r ug kopp elen aa n m evr . Palmen. Ve rz oe k is om haa r v oo raf te inform e ren
ind ien e r ee n be richt wo rdt g ep laatst waarin zij wordt genoe m d/ het
onderzoek w ordt genoe md .
Mevro uw Pa lm en haa r e- m ail box wa s t ij delij k niet bereikb aa r/afges loten door
BD, onda nks all e v oorzo rgsmaat reg ele n/waarsch uwing v an t evoren, is d it
t och g ebe urd. Het is in m iddels v ia escalat ie hersteld.
Actiepuntenlijst
Nr

.

Omschrijving

Actiehouder

1

Nieuwe versie verwerkinosovereenkoms t maken

DJZ

2
3
4
5
6
7

Faciliteren oud medewe rkers
Colleg a's benade ren met bezwaren

BVA
BVA +B D

DOR rele vante stukken t oest uren

BVA

Aangepast budget adv ies l

BVA + I n koop

b est e llen

Info

Afgerond

Info

Datum

Besluiten en afspraken
Nr

.

1

Omschrijving

Besluit/
Afspraak

DOR max imaal info rmeren

Afs oraak

2
3
4
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Dee lneme r s
1

.----:_Pw
: C_._,~ll~~~~Il,e;-c=]--~ PwC,

B
_
~ I

1

Pwl '

=7

Agendap u nten

1.

Aanvang 5de begeleidingscommissie
De voorz it te r heet iede ree n welkom, dit ove rleg is ee n w ee k naar vore n
gesc hoven in v erba nd met de aa nge lev erde ve rzoe ken v anuit PwC die z.s.m .
uitgezet moete n worden. Z ie v erder hiervoo r onder punt 2.

2.

Vaststellen agenda
De voo rz it te r st e lt de age nda vast, er worden twee age nda punt en
t oegevoegd : PwC heeft ee n aa nv ullend v erzoe k gedaa n om in zage te k r ij gen
in 16 e- mailb oxen en drie ho me d irecto ries/ persoo nlij ke sch ij v en. Daa rnaast
het verzoe k om onder age nda punt 7/ het onderwerp DT; DOR/
medezegge nsc hap t oe t e voege n.

3.

Ve rslag 1-6-2021
Deze wordt v as t gest eld.

4.

WhatsApp/ berichten ( Bij lage 3, 4 en 5)
Te r bes luit v ormi ng : Er zij n t wee brieve n en ee n not it ie bij de do cu menten
voo r dit ov erl eg gev oegd en ter bes lu it v ormi ng Q a nge bode n . Het verzoek
om inzage in digitale co mm unica tie op de mob iele t e lefoo ns bet reft d ri e oudco ll ega 's (oud St as, o ud SG, oud DG) en v oo r ma lig Direct eur TSL (n og in
d ienst) . Voo rst el is he n a ll en op vrij will ige bas is medew e rking te vrage n
w aarb ij vanwege het vers chil in a r be ids relat ie gekoze n word t voo r ee n iets
andere co m m u nica ti e in het geva l v an de medew erk er die nog in d ienst is
(va n wi e va nw ege d ie best aa nde relat ie iets mee r v erwac ht mag w orde n q ua
medewer ki ng) . De ex act e uitwerk ing ind ien bet reffe nde perso nen will en
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meewe rke n is maatwerk en wo rdt in ove rleg tussen bet ro kkene, PwC en
Mi nFin nader bepaa ld. Besloten wordt op deze w ij ze med ewe rk ing te vrage n
en om deze voo r bee ldb r ieve n t e ge brui ken.
5.

PwC:
5. 1) Voortgang : PwC deelt ee n prese ntatie, deze wo rd t meegestuurd bij dit
ve rslag . Kort samengevat:
a. I nterv iews :
De interv iews zij n in vo ll e gang, e r is een lijst gestuurd met da a rop
ee n aa ntal (oud) co ll ega 's die PwC wenst te interv iewe n. De m eeste
zu llen korte gesp rek ke n worde n d ie te lefo n isch ku nnen
PwC ve rz oe kt om na te denken over het delen van het
inte rv iewve rslag na dat het rapport is opge leverd . Er zij n
geïnt erv iewde n d ie moge lij k ov er h un interv iewvers lag w illen
besc hikken. Ge let op de pr iva cy va n ande re (oud) co llega 's za l e r ee n
ke uze gem aakt moete n worde n hoe (geano nim iseerd?) dit
aa nge leverd gaat wo rde n.

b.

Dig ita a l o nderzoek. Besp ree kpu nten :
Oo k het d ig it ale onderzoek loopt nog doo r, hie r is extra capac ite it
ingezet bij PwC o m t e v ersne llen.

c.

Nie uwe aa nvraag e-m a il boxen en home d irectory :
PwC heeft een nieuwe, aa nv u ll ende, lijst ing ezonde n met daarin het
ve rzoe k om de e-ma ilboxe n van 16 (o ud) co llega 's mee te neme n in
het o nderzoek . Te n aa nzie n va n ho me/ profiel d irectories: nagaa n
w at tec hn isch moge lij k/ besc h ikba a r is. Waar moge lij k het co ntac t
comb ine ren met verzoeke n voo r gegeve ns va n mob iele t elefoo ns
aangezie n het om deze lfde perso nen gaat ( 1 m inde r ) De
bege le idingscomm iss ie is hie rm ee akkoord onder d eze lfde
voorwa a rden e n zo rgvu ld ighede n als het ee rst e verzoe k, da t w il
zegge n: persoo n lijke benader ing, gevo lgd door een e- ma il met
informatie e n het ve rz oe k om te reagere n door we l/gee n bezwa ar, of
instemm ing bij o ud-medewerkers of bew indsperso ne n.

d.

Opens taa nde bezwaren t ege n onderzoek in ma ilboxen en int erv iews
Op het mome nt va n deze begeleid ings com m iss ie zij n nog twee
collega 's die bezwaa r hebbe n tege n onderzoek op ma ilbox en
int e rv iew. Donderdagocht end 24 j uni 2021 gaat c=J in g es prek met
deze co ll ega 's .
5.2) Impac t rece nte o ntw ikkeli ngen o p onderzoe k
Er wo rdt kort st il gestaa n bij de opme rkingen va nuit het vragenu ur en rea ct ies
uit de med ia. PwC geeft in haa r rap port ant woord op de vrage n d ie in de
opd rac ht staa n ges t eld. Daarvoor is goed onde rzoe k nod ig.
5. 3) Aa ngepaste plan ning en budget
PwC heeft in de prese ntatie ee n slid e gevoegd waarin zij de nieuwe pla nning
laat zien"
Deze planning (bij lage ) loopt door t ot e n met wee k 36 . PwC geeft aa n dat er
ru ims choots de t ij d wo rdt geno men voor hoo r en wederhoo r i. v .m . de
va ka nt ieperiod e.
Er wo rdt be na dr ukt dat het gesp rek over het (aa npasse n van ) budg et hier nu
niet aan de o rde is maa r apart besp roken wo rdt. Hie rvoo r wordt ee n afs praak
gemaa kt met inkoop/bedrij fs voe ring.

6. Communicatie
- Q&A lij st ( Bij lage 6 )
De info rm at ie pag ina om tre nt dit onderzoek staat online op intra net Toes lagen
Belast ing d ie nst. Fe ite nonderzoek memo - Toes lage n ( be last ing d ienst.nl) Er
st aat een ve rkorte vers ie van de Q&A o p deze pag ina.
Bij elk nieuw nieuwsbe r icht sta at er ee n link naa r deze pag ina. Com mu nica t ie
ve rza m elt de reacties op de dive rse int ranet pag ina's en kij kt of hie rop
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gereagee rd m oet worde n. Er wo rdt va n gedac hte n gewisse ld ove r het idee om
ee n web inar te o rga n isere n over dit onderwerp . PwC me rkt op da t het niet in
het be lang va n het onderzoek is wanneer betrokke nen bij het onderzoek hi er
onderli ng met elkaar ove r in gesprek gaa n; alt hans niet lopende het
onderzoek. Daarover v indt geen bes luit plaats en e r blij ft aa ndac ht va nuit
comm unicat ie voo r eve nt uele info r matiebe hoefte van uit medewe rke rs e n hoe
hierin te voorz ien. Zo v olgt nog int erne be r ich tge v ing zod ra oo k de Kamer
wo rdt geïnfo r mee rd over de nie uwe planning Actie: Communicatie.
7.

Zorgpunt DT BD en medezeggenschap

L__J___l-J

I ngebrac ht door BD,
geeft aa n dat er een hoop zo rgen leve n
onder de Be lastingd ienst DT- leden ove r de impac t va n het on derzoek naar
' het mem o Pa lmen' op d e ve ili gheid en het welbevin den v an alle med ewerke rs
en het (va nwege de aard v an het ond erzoe k ) gevoel v an ont breke n va n st eun
van uit werkgeverszij de voor de bet ro k ken m edewe r kers. Direct euren me lden
dat e r ee n g rens lij kt t e zij n ove rsc hreden, d ie een enor me doo rwe r kin g heeft
en nog za l hebben in de man ier va n werken en het omgaa n met elkaar.
en dat voo r hen een grens zou zij n overschrede n. Dit signaa l wo rdt bes pro ken
en ge hoo rd. Vz merkt op dat DT in ge lege nheid is om d irect metDco ntact
op te nemen hierover, en dat hij d it ook v an he n verwa cht gez ien de inho ud
va n deze boodsc hap Hij heeft ze recen t nog gesproken en toen is d it niet naa r
vo ren gebracht . DOR: ~--~heeft ee n sig naa l afgegeve n dat zij van men ing
zijn dat de wij ze waarop het onderzoek pl aa t sv indt, in de toe komst op ee n
~eb ben on langs ee n
andere ma nier moet p laatsv inde n. !
~
rek gehad en de uitkomst is dat d it ee n goed gesprek is gewees t .
L_J heeft een st ap naar de rec hte r ove rwoge n, maa r hebben hier na d it
gesp rek vanaf gezien. Ze blij ve n we l zeer krit isch en afgesp ro ken is dat de
we rkw ij ze in een regeling wordt vastge legd voor de toekomst waa r zij bij
wo rde n betro kken .

D

8. Ter info:
1

9.

Reactie co ll ega ( Bij lage 7)
1 heeft een be richt ontva ngen, zie bij lage. Verzoe k van ! l o m
hier kennis v an te ne men. De betreffe nde co llega vraagt d it o ~
aandac ht te b rengen va nObegeleid ingscomm iss ie, waa r op deze w ij ze
aa n tegemoet wo rd t gekomen. Daarnaast is het verzoek hi erover na te
denken en in de rapportage fase za l d it aan bod kome n .
Rapportage 7de VGR ( Bij lage 8) .
Er is ee n te kstvoo rste l doo rgegeven aa n SRB v.w.b . de 7de VGR. De te kst
is als bij lage t kn m eegestuurd.

Wvttk/ rondvraag
PwC: Er is een ove rl eg geweest t usse n PwC en MinFin over de
verwe rkingsove ree nkomst . De u itkomst erva n is dat e r ee n nieuwe
verwe rk ingsove ree nkomst wordt opgemaakt waa r in be ide partij en zich
k unnen v inden.
PwC: Diverse betro kkenen (zowe l ma ilbox als int erv iew) hebben
aangegeven (zowe l bij PwC als Fin) g raag ee rder nauw(er)
geïn formee rd/ bet rokke n te worden bij het co nce ptrapport en de duid in g
e rva n. Deze be hoefte kan in de vo lgende fase ( rapportage) besp roken
worden en dan ka n bes lote n wo rden we lke groepe n/hoe te
informeren/bet rek ke n.
MinFin ; kun nen mensen, d ie nog niet z ij n be naderd, zic h opgeven omtrent
d it onde rzoe k iets te ve rklare n?
PwC geeft aa n be re id te zij n iederee n d ie meent dat hij iets toe t e voegen
heeft , te woo rd te staa n. Ove rw oge n wo rdt of e r act ief ee n oproep moet
w orden gedaa n maar dit kan j uist oo k hee l vee l ' ruis' op leveren, wat het
onderzoe k vert raagt. Afges proken wordt dat iedereen d ie aa ngeeft da t h ij
PwC wil spre ken actief in co nt act wordt gebrac ht met PwC , opt ie ' oproep'
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w ordt gepa rk ee rd/nade r ove rwoge n in kle iner gezelsc hap va n adv ise urs .
Actie: PwC en MinFin/ Communicatie.
Ve rzoe k vanuit MinFin: g raag z.s.m . oproep voo r interv iew i. v. m .
v oo rbere id ing e n va kant ie.

Actiep untenlijst
Nr

Om sch rijving

A ctie houder

1

I nfo nnatiebehoefte verzamelen en v oo rste l voo r
com m unicatie maken

Commun icatie

2

Op roep om mensen die info rmatie hebben omtrent
het on derzoe k, zi ch te me lden

Co mmunicatie/
MinFin

.

I nfo

Afgeron d

I nfo

Datu m

3
Besluiten e n af spra ken
Nr

.

1

2

Omschrijving

Bes luit/
Afsoraak

Benaderen (o ud) medewerkers/ be w. Pers midde ls
brieven inza ke on derzoe k aa n te lefoon en
oersoon lii ke schii f
Ak koord om de pe rso nen te bena deren die op de
uitv raag van e- mailboxen staan . Bes loten is om dit

Besluit

23-6-20 21

23-6 -20 21

pers oo nlij k aa n te kondigen , gevo lgd doo r een brief
met info rmatie .

3
4
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I

1. ,

-Q~Ll.B

Agendapunten

1. Aanvang

5d e

begeleidingscommissie

2.

Vaststellen agenda
Age nda wordt zo nder nade re inbreng vastges te ld.

3.

Verslag 23-06-2021
Het ve rs lag wordt m et d e aa nge leverde wij zig inge n, v ast gest eld .

4.

Inzage eigen e-mailbox
I n de bege leid in gsco m m iss ie va n 1 j uni 2021 is door de v oorz itter
aa ngegeven da t de v oorm alig medewerkers goed gefaciliteerd d ie nen t e
wo rde n om inzage te krij ge n in hu n e- mail en age nda t er v oo r be reid ing op
hun inte rv iew. De not itie d ie e r lag w as t e spec ifiek ge r icht op de r isico 's
bezien va nui t in fo r matie beve ili ging . OIF heeft ee n alte rn at ief pla n van aa npa k
aa nge leverd, dit is reeds afgest emd met o. a. BOA. De voo rgeste lde w e rkw ij ze
w o rdt v ast ges t eld. Deze w erkwij ze is als bij lage meegest uu rd en de
voo rwaa rde n worden zoa ls hier in bes ch reve n geb ru ikt bij de inzage va n de ema ilbox.

5.

PwC :
a) Update onderzoeksproces
Interviews:
De rea cties v an geïnte r viewden wo rden waa r mo ge lij k ve r wer kt in het
inte rv iewvers lag , w at leidt tot ee n n ieuwe v erbete rde v ers ie. Dit wij kt af v an
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het interv iewpro t oco l. De input va n co ll ega 's li gt hie raa n t en gro ndsl ag. De
geïnt erv iew den worden op de hoogte gest e ld va n deze wijzig in g.
Digitaal onderzoek: PwC geeft ee n upda t e over de st and van za ken . Deze
st aa n verm eld in ee n prese ntati e, die wo rdt meegestuurd met het verslag va n
deze bij ee nkom st .
b) Rapportage
Pw C geeft in ee n prese ntat ie w ee r hoe het rap port w ordt opgebouwd. De
sli des h ierover w orde n met het vers lag meeges t uurd. Pw C verzoe kt ee n
bes luit te nemen en verzoe kt om de rode d rad en ve rs lage n anders in t e
v ull e n, dit is ec ht er wel spec ifiek in de offerte meegeno m en. PwC wijst er
nog maa ls op da t het ra pport va n PwC zich za l be perken to t feiten. PwC kan
w e l co nclu sies t rekken m .b.t . de feiten, maa r gee n co nclu s ies d ie ee n du id ing
of w aardering van de feiten bet reffen.
De voorz it te r verzoekt o m dit verzoek w at betreft rode d raden sepa raat t e
besp reken, daa r deze vraag explic iet is opge nome n in de offerte en ee n
na dr ukke lijke v raag vanuit de TK was en d us ook v erw ac ht wordt . Pw C st elt
voor om dit n iet apart m aa r b ij de d ivers e ho ofds tuk ken t e ve rwe rken. PwC
geeft ve rder aa n da t men v oo rn eme ns is om het rapp ort op fun ct ienivea u t e
sch rij v en va naf het niveau (p) DG. De voo rzit ter geeft aa n da t PwC deze lfde
lij n ka n ov erwege n om d ie gehant ee rd is bij de POK. De instr uctie d ie
daarv oor geb ru ikt is wo rdt ( door BOA) met Pw C gedee ld.
c) Proces van wederhoor
Voo rafgaa nd aan het p ro ce s va n weder hoor za l de opzet van de rappo rtag e
besp roken worde n met lede n van de bege leid ingscomm iss ie. I n het proces
va n weder hoo r za l pe r fu nctie w orde n beoo rdee ld wie w elk gedee lt e
t oegezo nden kri j gt om te beoordelen. Op deze w ij ze hoeft niet iede reen het
hele rappo rt t e beoo rd elen.
d) Updati b: dieet
Er is door
ee n akkoord gegev en op het voo rs te l na ar aan leid in g v an ee n
nieuw gesp re met PwC en 1
1 voo r ee n op loss ing ove r de ext ra
kos t en w aa rov er ee rder geen ove ree nst emm ing w as . Dit wo rdt v erder buiten
de bege leid in gsco m m issie o m o pge pakt .
e) Oproep intranet
Gespro ken wordt over de v raag of iede ree n die info rm ati e heeft, z ic h ook kan
melden b ij PwC. Er wordt niet gekoze n voo r ee n nieuw e act ieve brede oproep
omdat d it op zichze lf niets t oevoeg t aa n de moge lij k heden d ie er al zij n. Het is
aa nne melij k dat all e bet ro kkenen in bee ld zijn, en ee n derg eli j ke op roep zo u
w e l weer ni e uw e onr ust k unnen ve roo rza ken. Wel wo rdt in de reg uliere
comm uni ca t ie nad ru kkelij k aa ngegev en dat me n t e all en tij de in cont act kan
ko m en met de o nde rzoe kers, ind ien men va n me ni ng is dat de info rm atie va n
be lang is in d it on derzoek. Sig nale n van m edewerkers d ie bij de lede n van de
bege le idingscomm issie bekend zij n, d ie p rijs st elde n op co nt ac t , zijn allem aal
opgevolgd .
6.

Communicatie
Op intranet is gecommu nicee rd over de kame r br ief, de VGR en de ni euwe
plann ing. Besp roken wordt hoe v oo r het reces nog ee n upda t e ka n komen o p
intranet t en aa nzien v an het onde rzoe k . Ac t ie : COM

7.

Reactietermijn bezwaar
c=J is in gesp rek met ee n bezwaa r ma ker en is voo rn eme ns o m dit v oo r het
reces af te ron den. Bela ngr ij k bezwaa r punt is dat bet ro kkene in de
ge lege nhe id w il zij n om de inhoud v an het m emo zoa ls deze d it ziet in het
rappo rt t e late n op nem en, t erwij l het o nde rzoek zic h r icht op fe it en. Er za l
wo rde n bekeken op welke w ij ze binnen de kaders van het on d erzoe k en de
opd rac ht rec ht kan worden ged aan aa n dit punt.
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8.

Komende begeleidingscommissie
Dit agendap unt is ingebrac ht om af t e st em men welke vo r m de komende
ve rgaderingen van de bege leid ingscomm iss ie krij gen gedu rende de zo mer en
afwezig heid van pe rso nen . Ingestem d word t met het voo rstel om de
bege le idingscomm issie doorgang t e late n v inde n in de zom er pe r iode . De
lede n zo rge n ze lf voo r verva ng ing .

9.

Wvttk/ rondvraag
O&P:
-Be nadrukt het belang da t individ uele afs praken worden vastge legd t ij dens de
komende periode.
!b ij prat en ove r de st and va n
- laat weten da t BVA en O&P binn enkort!
zaken/ tec hn isc he br iefi ng .

Actiepuntenlijst
Nr-

.

1

Omschrijving

Actiehouder-

Voo rtga ngsinformatie op intranet voor zome rreces

COM

Info

Afgerond
9 j ul i in beri ch t
over POK

2
3
Besluiten en afspraken
Nr-

.

Omschrijving

Besluit/
Afso.-aak

Info

Datum

1
2
3
4
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Agendapunten

1. Aanvang

sst e

begeleidingscommissie.

2.

Vaststellen agenda.
De age nda word t vastgest eld zonde r aa nv ullende age nda punten .

3.

Verslag 28-07-2021.
Op merk ing ~ - - ~ w as op 28- 7-2 02 1 niet aa nwez ig maa r ve rvangen doo r

D :

Vraag
Waa rom krij g t a lleen mev rouw Pa lmen daags voor op leve ri ng
inzage in het fin a le rappo rt? Er wo rdt ve rweze n naar de med ia-aa ndac ht maar
d it geldt oo k voo r a nde re bet rok kene n. Bove ndien v raagt
zich af wat
voor effect d it heeft op de int ern e co mm un ica t ie en de bee ldvo r m ing op
onafh ankelij k heid. ~ li cht toe da t Financiën het co nce pt-vers lag een wee k
ee rde r kr ijg t om feite lij khede n te c hecken en zich voo r te bere ide n. Mevro uw
Pa lme n k rijgt het finale rap port daags voo r op levering om zich voo r t e k unn en
aa n da t d it geen
be reide n op v rage n vanu it de pe rs . Desgev raagd geeft ~
onderdee l is van het wederhoor- proces . Z ij k r ijg t het hele fi na le rappo rt t e
leze n. ~
vo egt hieraa n t oe da t het rappo rt naa r haar is genoemd en het
draa it om haa r me mo.
geeft aa n da t oo k a nderen be naderd k unnen
wo rde n doo r de pers omdat hun naa m al in de m ed ia is genoe m d. ~
lic ht

D

D
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t oe da t de bet ro kkenen, die moge lijk in verba nd wo rde n ge bra ch t met
meineed ook in de wederhoo rfase het hele rappo rt k rijgen in t e zien.
Met inac ht neming va n de opm erki ng en v raag v an
goedge keurd .
4.

D

wo rdt het vers lag

Kamerbrief en reactie Toeslagen.
Toeslagen wordt verzocht om op voorhan d een groep te formeren die een
i nhoudelijke reactie k unnen geven en de kamerb rief gaan opm ak en.

~ geeft aa n da t dit is bes pro ken in het DT v an Toes lagen. Het DT had
daa r nog wat v rage n bij . Wordt Toes lage n onderst eund door BOA of
Comm unicatie of moeten ze ze lf ini t iat ief neme n? ~ - - geeft aa n da t
Comm unicatie va nu it het be leidsdepa rte ment o nders t euning za l biede n.
geeft aa n da t d it ook ge ldt voor BOA en stelt voo r om d it na afloo p va n
d it overleg int ern t e bespre ken met Financ iën. Afges pro ken is dat Toes lage n
het voorto uw neemt.

D
5.

Rapport delen door PwC.
Wat is het voorstel van PwC?
- Voorstel ( vanuit BVA) : de rapporten personaliseren d.m . v. watermerk i n
pdf toe te passen.
- Reacties met pagina aanlever en aan PwC.

~ geeft een upda t e. Alle za ken, zoa ls ma ilbox en e.d. , zij n on t va ngen, de
int e rv iews zij n k laa r. De informa t ie wo rdt ve rwerk t. 9 geïnt erv iew de n hebbe n
inm idde ls ak koord gegeven. Van 27 geïnterviewden is nog geen react ie
ontvangen . Va n somm igen wo rdt v ia de ma il ee n aut o- re ply ontva ngen maar
va n so m m igen wo rde n gee n reac t ie ontva ngen . Pw C za l een lij st v erstrekken
va n laa t st genoemde n en vraag t Fin anc iën co nt act met hen op te ne men om t e
reage ren. Dit zij n vertrage nde facto ren moge lij k v eroorzaa kt door de
aan da t ee n ultim atu m stellen om
va ka nt iepe ri ode . Desgev raagd geeft ~
te reage re n n iet in ove ree nste m m in g is met de be roeps code v an Pw C. PwC
ka n wel aa n Fina nc iën als werkgever v ragen om de medew er kers t e
be nadere n om t e vrage n dat ze moet en reage ren. Pw C wil maa ndag sta rten
met het wede rh oor en t rekt daa r twee w eke n voo r uit . PwC w erkt er hard
aa n, zodat in de loop v an sept embe r het rappo rt naa r de ka me r kan .
Pw C geeft aa n da t Financiën ee n wee k de ge lege nheid k r ijg t om feite lijkheden
te co nt ro le ren. PwC kan ee n wat erm er k o p pe rsoo n in het rappo rt zet t en. Het
is aan Fina nc iën hoe het ra ppo rt wo rdt vers pre id aa n betrok kenen. Pw C kan
als opdrac htgeve r stu ren e n het v erde r aa n hem lat en w ie
het oo k aan
het k rijg t . Ook een opt ie is om het rapport in ee n dig itale om geving ( relativ ity p latfo r m ) ze t t en waa r het ingezie n kan worden.
gaa t nog na of Fin anc iën
ee n beve il igde omgev ing heeft o m het concep t - ra pport t e ku nne n vers preiden
en becomme ntarië ren .

D

D

6.

PwC:
a) Update onderzoeksproces i ntervie ws.
b) Update onderzoeksproces info verzameling ( digitaal onderzoek) .
c) Rapportage.
Z ie agendap unt 5.

7.

Communicatie.
Voorst el i nterne communicatie bij opleveren rapport.
- We binar met 17
- Persoonlijk be'rrcnr} aan betrokkenen m et rapport vanuit□

~-~l ligt t oe dat comm unica tie ee n plan va n aanpa k heeft opgeste ld en
afgest emd met Toes lagen en de woordvoe rders. Op de dag van pu blicatie v an
het fi nale rap port za l er een gepe rs ona lisee rde e- mail va nu it c=::}vo rden
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ve rzonden na ar alle bet rok ke ne n met ee n t elefoon numme r v oor als er v rage n
zijn of als ze ee n gesp rek w il len. Oo k za l ee n in t ranetberi cht w orden geplaats t
w aa r de woordv oerders lij n w ord t gev olgd . Als de uitkomst va n het rapport
grot e gevo lgen heeft voor de orga nisat ie kan t wee dagen na het uit brengen
ee n web inar wo rd en geo rg a ni see rd met c=:Je n DG Toes lagen . Tot slot
vraa gt aa ndacht v oo r het fe it da t welke
w o rdt de med ia gemo nito rd.
uitkom st da n ook, d it za l leiden t ot reacties en ad vi see rt ee n act ievere
houding . D o nde rs chr ij ft d it en ad viseert onda nks de u itko m st ee n we bi na r
en mee r in t ern e aa ndac ht . ~ - ~ nee mt d it mee t erug en kom t met een
voo rst el.

D

~ vraag t of er ee n reac t ie van het Minist erie (Kame r br ief) zelf bij zit ?

r=:J geeft aa n da t dit in pr inc ipe niet het geva l is, m aa r da t het

depa rteme nt met ee n aa ngepast voorste l kan ko men. D
me rkt op da t ee n
ka m erbrief m inste ns even belang rij k is aa ngezien het hier over
ve rwacht ingenm anage ment gaa t .
merkt op dat d it interdeparte menta a l
moet worden bes proken v oo r een strat eg ie zod ra Pw C het fi nale rap port heeft
overged ragen aan

D

D.

~ vraag t

1
1 naa r de suggest ie o m ee n te lefo onnu mme r in de
ind iv id uele e-ma ils ac hter t e lat en. ~
w il w et e n welke funct iona r is achter
d it t elefoo nnum me r zit ? 1
1 qeeft aa n dat ze h ierbij dac ht en aa n
leid inggevende n maar er m oet nog besproken w orde n wie hiervo or de
aa ngew eze n perso nen moet e n zij n. ~
geeft het be lang aa n da t deze
pe rs oo n wel iets moet kunne n t oevo ege n.

~ me rkt o p da t Com mu nica t ie zijn antwoorden k laa r moet he bben
voo rdat het fi nale rap port w o rdt ui t geb rac ht. De pers za l bovenop het rap port
gaan zit t en . ~
geeft aa n da t Com m un icatie va n Fin anciën kan
same nwer ke n met Comm u nica t ie v an PwC. PwC gaa t niet apa rt
comm uni ce ren ov er het fin ale ra pp o rt, ge let op de onafhankelij khe id, en za l
ziet hier nog graag nade re
naa r Comm unica t ie van Financiën verwij ze n.
afstemmin g over. Met na me oo k in terdeparteme ntaa l m et AZ. ( i.v .m . de
t oezegg ing MP) e n SZW.

D

1 merkt op da t 1
~et ro kken is maa r v raag t hoe z ij h ieri n worde n
meege nome n? ~
neemt d it mee naar D
en za l d it nog t eru g ko ppe len.

1

8.

Proces onderzoek.
Voor tgang h oor en wederho or .

Zoa ls besp roken en aa ngegev en bij punt 5 za l vo lgende wee k maa ndag het
proc es v an wede r hoo r beg innen wa a rv oo r 2 weken wordt uit get ro kken. De
p lan ning was in eers t e instant ie om h ier deze wee k al mee te beg inn en maa r
ge let op de v akant iepe riode is d it n iet haa lbaa r ge bleken.
9.

Voortgang WOB-verzoek.
Vergadering met Rnanciën en PwC is belegd op 2 3 augustus 202 1.

Geen bij zo nderhede n.
10. Wvttk / ron dvraag.

Geen.
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Actiepuntenlijst
Nr

.

1
2
3
4
5
6

Omschrijving

Actieho uder

Begel eiding m w Palmen bij inza ge en na pu bli catie
fina Ie rappo rt.

BVA, COMM ,

Reactie fo r m ule ren op rarrn ort doo r Toes laaen .

TS L

I nformeren T K door Toe slaqen .

TS L

Ka me rb rief en reactie Toes laq en .

TS L

Communicatiepla n en pu bl ice ren fi nale rapp ort .

COMM

Rapport delen door PwC. BVA komt met een

BVA

Info

Afgeron d

voo rst el.

7
8

Reactieterm ii n akkoo rd v erslaq .

BVA

Beveiligde omgev in g becommenta riëri ng rapp ort .

BVA

9

Lijst va n geïnterviewde n geen a kkoo rd ma ilen naar
en in cc naar

PWC

VOLGENDE KEE R OP
AG ENDA

17

17.

Besl uiten en afspraken
Nr

.

Omschrij ving

Besluit/
Afspraak

Info

Datum

1
2
3
4

Pag ina 4 va n 4

1080699

00016

Ministerie van Financiën

BVA-offi ce
I nli ch ti n gen

Dc::=:Jic=J

c=J

c=:::J@m infin .nl
www.m infin .nl
Da t u m
9 sep t e m ber 202 1

verslag

N u mme r verslag
009

Bege leidingscomm iss ie OZ 210 07
Au te ur

p9 CJ□
V erg ader dat um en - t ij d
V erg aderplaats

9 sep t em ber 202 1, 15 : 30 - 16 : 30 uur
Webex

Dl.--------.--1- 1, ~
Pw ~
c=J PwC, 1
1-=----~ Pw C, c=JL_j

Deelneme r s

1

§

R

PwC ( Pri ce Wa t er house

,p CJ,I,r=]
LJI

Coope rs ),

1

~

□~

I, c=JI

I

lc=J

.---------=I
7==,",.

I, ~I-------,'

Af wezi

Agendapunten

1. Aanvang

gd e

begeleidingscommissie

2.

Vaststellen agenda (Bijlage 1):
De age nda wo rdt vas t gest eld, er zij n geen nie uwe agendap unten ingebrac ht .

3.

Verslag 17-08-2021 (Bijlage 2)
Te r vast ste lli ng. Er is geen input ge leve rd op het vers lag . Het ve rslag is
hier mee vast gest eld .

4.

Planning: Ter bespreking
Het co ncept rapport wordt gep rese ntee rd op 20 septe mb er 2021. BVA geeft
aa n da t de lede n v an de bege leid ingsco m m iss ie, na ontvangs t , rekenin g
moet en ho ude n met de pla nnin g. Het leze n en t oet se n van het ra ppo rt za l t ij d
ko st en. Waar no dig k un nen lede n van de bege le idingscom m iss ie anderen
bet rek ken bij hun t oet s (doorst u ren co ncep t ra ppo rt), wel wordt afges proken
da t d it be perkt za l zij n i.v .m . vertrouwelij kh eid in d it st ad iu m , daa rom za l d it
in onde rling overleg ge be uren zodat be kend blij ft wi e het conce pt rapport al
heeft o nt va ngen .
De voo rz it te r beaamt da t dit t ij d kost en geeft aa n da t er a lles aa n gedaa n
m oet worden zodat de dead li ne van oplev ere n aa n de kame r in se ptem be r,
w o rdt ge haa ld . Hiero nde r is ee n t ij dspad als voorzet, in d ien aa nge leverd o p
20 se ptem be r :
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- 20 september ochtend: Ontvangst rapport van PwC, versp reiding via PwC
aan leden begeleidingscie. Deze lezen rapport, raadplegen zo nodig
achterban, en steffen indivi dueel concept reactie/ punten/ fe i telijke
onjuistheden op .
- 20 september: TSL start met voorbereiding reactie op fM!i?Ort/ Kamerbrief.
- 22 september: Bespreki ng rapport/ reacties intern Rn L_Jn.a. i.v.m.
Prinsjesdag) .
- 24 september ochtend: Reacties van begeleidingscomm issie naar PwC.
- < datum > concept Kamerbrief naar Stas door TSL
- ( uiterlijk) 28 september ochtend: ontvangst definitief rapport van PwC.
- 28 september: check op wijzigingen t.b. v. Kamerbrief door TSL.
- 29 september: verzending Kamerbrief en rapport.
- 29 september: communiceren aan ( betrokken) mede werkers ( zie
communicatiep lan).
- 29 september: persbericht en media op loop (zie communicatieplan) .
Afhande ling WOB-verzoe k, nazorgfase voo r medewe rkers en afhandeling
inkoop, zij n buit e n deze pla nning geho uden.
De plann ing is st rak maa r iede ree n - PwC en bege leidingscomm iss ie - za l zich
ma x imaa l inspan nen om d it t e rea lise ren . De p lann ing za l ook als
uitga ngsp unt d ie nen voo r de in put op des• VGR d ie aanstaa nde is.

5. PwC:
a) Voortgang hoor-wederhoor
Op d it mome nt is PwC op het e ind van het proces ro ndom de wede rh oor. Dat
proces is, ind ie n zich er gee n bijzonderhede n voordoe n, maa ndag 13
septembe r 2021 afgero nd. Hierna wil PwC eind vo lgende wee k ( 17 september
2021) ee n co ncept rapportage ge reed heb be n . De voorz it t er be nad rukt dat
het van ee n groot be lang is dat het rapport niet nog mee r vert rag ing op loopt,
daa r de profess io nele reactie va nuit het Ministe rie va n Financiën oo k nog
moet wo rden gefo r m ulee rd.
Er wo rdt gevraagd of er nog gespreksvers lagen zij n d ie voor oponthoud
kunne n zo rge n. PwC geeft aan dat zij nog va n drie pe rsone n ee n reactie nod ig
hebbe n om te vo ldoen aan hun beroepsregels. Va n 8 pe rs onen is het
inte rv iewve rslag nog n iet defin it ief, maa r PwC verwac ht dit aa nkome nde week
af te ronden . PwC ve rw ac ht dit ec hter snel af te ro nde n en vraagt geen hulp
daa rv oor. BVA heeft hulp aa ngebode n, en hie r is in de afge lopen wee k ook
geb r uik va n ge maa kt. I n mi ddels is er contact geweest. De voorz itte r geeft
aa n dat hie r hoge pr io rite it aan is gegeven doo r betro kkenen en/of hun
leid inggevende n te be nade ren van uit de we r kgev er.
b) Aanpassing hoor-wederhoor
PWC heeft mev rouw Pa lme n u itge nod igd voo r ee n regu lie r hoor-wederhoo r,
de inzage v indt dus niet plaats o p de laatste dag voo rda t het ra pport wo rdt
opge leve rd.
c) Rapportage
PwC geeft aa n dat er met vee l zorg wo rdt gewerkt aa n een du idelij k rapport.
Er wo rdt vee l t ijd gestoken in het rapport, zij gaa n er voora lsnog v an u it dat
de 20 ste word t gehaa ld, maa r geeft aa n dat er va nuit de hoor en wede rhoo r
toc h za ken naar vo ren kunne n kome n d ie meer t ij d koste n om te contro leren .
- Ingestuurde vraag: wel/ geen gebruik van persoonsnamen in het
rapport?
DJZ heeft ee n vraag ingestu urd om te bespre ken. PwC geeft als reactie
dat zij functies/ funct iena m en geb ruiken en geen pe rs oo nsname n
hant eren in het ra ppo rt. De voo rzitte r heeft g raag dat nagegaa n wo rdt
hoe de fu nct iename n zijn geform u leerd . Dit is een zorgp unt omdat deze in
somm ige geva llen een op een herleidbaar z ij n naar name n va n
medewe rkers . Afges pro ken word t dat PwC en BVA same n kij ken naar wat
moge lij k en haa lbaa r is, waa rbij het uite indelij k aa n PwC is om af te
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wege n waa r ze in haa r rappo rt mee uit de voeten kan zo nder afbreu k te
doen aa n de lees baa rh eid va n het ra pport, m aa r met m ax im ale aandac ht
voo r de ident it e it va n m edewerkers in d ie geva llen waarin dit functionee l
niet bijdraagt aan de inhoud van het rap port. Actie Pwc-BVA.

- Wijze van aanleveren rapport / becommentariëring rapport
(overgenomen uit vorige begeleidingscommissie)
PwC verzoe kt dit nader t e bespreken met o. a. BVA om d it in goede ba nen
t e leide n. De ui t koms t hiervan wo rdt lat er t oegestuurd, ee n keuze kan zijn
da t PWC ervoo r zorgt da t de leden van de bege leid ingscomm issie een
eigen stuk ontvangen v ia hun " portaa l" om door t e lezen en van
com men t aar t e voo rzien. Pw C za l met BVA ve rkennen of er alt ern at ieven
zij n aa n de kant van Financ ië n o m dit ve ilig e n ve rt rouwelijk te
organiseren . Actie PwC-BVA.
- Rode draden rapport
PwC is door het proces van hoo r en wederhoo r t ot de co nclusie gekom en
da t het rode d rade nrapp ort word t ervare n als d ub be lop en daarmee
ond u ide lijkheid ve roorzaa kt, t e rwij l het ju ist aa n ee n goed begrip zo u
moet en bij d rage n. Zij zijn voornemens om het uit het rapp ort t e halen.
De voorzitter geeft aa n dat dit ex pl ici et is gev raagd in de opdra ch t gelet
op de wens van de Kamer, en hier ook al in som m ige geva llen, zoa ls bij
ove rleg over het WOB-verzoek, b ij extern e partije n naa r verweze n is. Het
is aa n Pw C om het wel of niet op te neme n en voora l goed t e
bea rgumen t ere n waarom dit event ueel niet is opgenome n. I nhoude lijk
kan de bege leid ingscom m iss ie hierove r niet bes lisse n.
6.

Nazorg medewerkers
- Lijst met geïnte rvi ewden en betro kkene n naa r TSL voor nazo rgt raj ect.
Nazorg aan medew erkers is met name vanu it Be lastingd ienst een pu nt
waarvoo r aa ndacht is gevraagd. I n ee rder ove rleg heeft TS L t oegezegd d it op
te pakken door bet ro k ken m edewe r kers te be nade ren . Er is iem and voo r
ge labeld maar d ie heeft voor e n goede aan pak be hoefte aan in zic ht we lke
medewe r kers co ncreet in het onderzoek betro kken zijn. BVA heeft door zijn
prakt ische betrokkenh eid bij het onderzoek ee n betro uwb aar overzicht va n de
mensen d ie meegewerkt hebb en en kan TSL h ierin da n oo k op onderste un en
door ee n lijst aan t e leveren. Actie TSL, BVA.

7. Communicatie (zie bijlage 3)
Te r vaststelfing
Commun icatie heeft zoa ls afgesp ro ken ee n plan uit gewe rkt afh ankelij k va n
scenario li ch t e/grote impact van rap po rt of uit lekken . Dit is reeds bespro ken
met 1
1 De inp ut va n uit de bege le idingscomm iss ie wo rdt verwerkt in ee n
nieuwe versie door comm u ni ca ti e. Het ve rzoek aa n co m mu nica t ie om deze
hierna te de len. Actie communicatie.
Afgesproke n w ordt da t de bege leid ingscom m iss ie o p 22 september defi nit ief
het scenario ki ezen. Los va n de u itkomst houd t de voo rz it te r reken ing met
ee n grot e im pact . Hij verzoe kt om er alle geva lle n uit t e gaa n va n m ax im ale
impact, zowe l in a ls exte rn , los va n de spec ifi eke inh o ude lijke uit kom st van
het onderzoek en scenario's waar o.b. v. het plan voor gekozen wo rdt.
Commu nicatie wordt at t ent gema akt o p de cp bij TSL die z ich nadru kkelij k za l
be kommeren over nazorg, aangezien ook in het com mun ica t iepla n m et een
vo r m van nazo rg reken ing wordt gehouden.

8. Wvttk/ rondvraag
- Aandacht voor WOB verzoek, voortgang en samenhang met rapport
PWC
DJZ heeft de voo rtgang van het WOB ve rzoek t oege lic ht. Er zit in de
beantwoo rd ing ee n same nha ng met het rapport en doss ier doo r PwC. Als het
goed is, w ordt circa 90% va n het WOB verzoe k door het uit komen van het
rappo rt en onderzoe kdoss ier, bea ntw oord doordat zovee l als moge lij k
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ope nbaa r is .

- Kosten/Inkoop
Dit p roc es lo opt lo s va n de bege le id ingscom m issie en er wor dt ve rde r niet o p
in gegaa n .
- Dataretentie
Pw C v erzoe kt o m ee n gesp rek met I
I om het proces ro ndom
da t a rete nt ie goed af t e st em m en. O~ok~ l---------,~ lu it h ier bij aa n. Actie BVA
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Actiepuntenlijst
Nr

.

1

Omschrijving

Actieho uder

Info

Begel e id ing mw . Pa lm en bij inzage en na pu bl icatie

BVA , COMM ,

17- 8- 202 1
17-8-202 1

Afgeron d

fina Ie rappo rt.

2
3
4
5

Reactie fo r mu le re n op rarrno rt doo r T oes laaen .

TS L

I n formeren T K doo r Toeslaqen .

TS L

17- 8- 202 1

Ka me rb rief en reactie Toes laq en .

TS L

17-8-202 1

Communicatiepla n en pu bl iceren finale rapp ort.

COMM

Ve rwerken met in put

6

Rapport delen doo r PwC . BVA komt m et een
v oo rst el.

BVA

17-8-202 1

7

W ij ze va n aan leveren rapp ort / becomme ntari ë ring

BVA, PwC

17- 8- 202 1

09-09-202 1

raooort

8 Bespreken hoe de functi enamen zi in aefor mu leerd
9 Lijst v an bet rokke nen o pst ellen voor nazorg traj ect
10 Ges prek met PwC, Ciso 's en BVA i.v .m . da t a reten t ie

DJZ , BVA PwC

9-9-2021

TS L, BVA

9 - 9- 2021

BVA

9 - 9- 2021

Omschrijving

Besluit/
Afspraak

Info

Bespreken co nce pt rapport o p 22 septe mber

Af spraak

11

Besluiten e n afsp raken
Nr

.

1

Datum

2
3
4
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Communicatieaanpak
Onde rzoek me m o va ktechnisc h co örd inat or
2 sept em be r 2021

1 Aanleiding en achtergrond
I n maa rt 2021 is na ee n to ezegg in g va n de m inister-president t ij de ns het de bat over het POKrapport " On gekend o nrecht" en in opdrac ht van '---------======------__J ee n extern o nde rzoe k
uitgevoerd doo r PwC naa r de wij ze waa rop intern is o mgegaan met het me mo va n va ktechni sch
co örd inat or' door (ou d) - bewi nd sperso nen en (o ud ) medew erkers. Naa r v erw achting wordt eind
se ptember 202 1 het ein drap port in cl. kab in etsreactie naar de Tw eede Kame r gest u urd .
Dit commu n icatieplan bouwt v oo rt op het com m un ica t ieplan van 10 me i j l. e n o mva t ee n ove rzicht
va n comm u ni ca ti eactiviteite n voo r , t ij dens en na op leve rin g va n het onderzoek.

2 Uitdagingen communicatie
2.1 Intern
Er z ij n meerde re inte rne uitdag ingen v oo r de intern e comm uni catie t e benoe men :
• Hoge gevoe lig heid va n het onderwerp en hoofdpers onen. Bij so mm ige medewerk ers om da t de
ge beurte ni sse n van afge lopen ja ren v an grote impac t zij n geweest op hu n we rk en zij zich nog
st eeds gekwets t voe len, bij andere n omda t zij e rvan ba len da t de nega ti ev e pub lici te it rondom het
onderzoe k afstraa lt op hun werk en wer kgeve r.
• Spanning tusse n med ewerkers en onderzoeke r, w aa rb ij frictie heerst over de gehantee rde
onderzoe ks met hod iek zoals het lic ht en van ma il box en.
• De openbaarheid va n het on de rzoeksrappo rt. Bij somm ige med ew erkers heerst angs t ove r het
effect da t het n ieuws ove r de onderzoe ks result aten kunnen hebb en o p in d iv id uele pe rsone n of
orga nisa t ie.

2.2 Extern
Naa r verwac ht ing za l het pub lieke deba t gaa n om - m aa r zeer m oge lij k ook bij onze medewerke rs
- het aa nwijzen van schul dige n. We zullen goed m oet en uitleg gen dat Pw C ee n feiteno nderzoe k
heeft gedaa n e n da t we als (oud) w er kgev er te ma ken he bb en m et het d ile m ma waa r bij de
vo ll ed ige openheid d ie de Tweede Kame r e ist op gespa nne n voet staa t met het bescherm e n va n de
ve il ig heid en de pr ivac y va n de m edewe r ke rs , oo k va nwege de impact int ern. Daaro m is
rech tmatig getoet st bij de La ndsad vocaat. Daa rn aast kunne n in de (soc iale) med ia koppe li ngen
worde n ge legd met het rece nt e ve r leden (CAF-za ken en het POK- rappo rt), ver moede ns va n
me ineed tij dens d e POK-ve rh oren , d isc rim inat ie, rac is me, zwarte lijs t en en syst ematisc h
wantro uw en door ove r heid(sorga n isaties ). Dit v raag t om ext ra se nsit iv ite it in de com mu nica ti e.
• Ext e rne comm uni ca t ie geschi edt in afst em mi ng met AZ. e n SZW. Gelet op het feit dat de m in ist erpres ident de t oezegg ing aa n de Tweede Kame r heeft gedaa n, za l m oge lij k ee n reacti e va nu it hem
worde n verw ac ht .
• I n het geva l da t het rap po rt voo rtij dig wo rdt ge lekt naa r de med ia da n moet en we onze
comm unica t ie naa r vore n sc huive n.
• Verde r is de kans aa nwez ig da t betrokkenen vanuit de med ia zu ll en w orden be nade rd voo r
int e rv iews en optrede ns. We biede n hen daa ro m onders t eun ing aa n va nuit woo rdvoe r ing zoda t zij
zic h goed ku nnen voo rb ereiden.
• Er d ient reke ni ng t e worden ge houden da t de o nafhanke lij kheid va n het o nde rzoe k in tw ij fel
wordt getrokken. PwC heeft in dat geva l ee n woo rdv oe rings lij n ge reed st aa n .
• We inform e ren de kwartie r ma ker va n de I nspec tie BDT p ro -a ct ief over de
comm unica t ieactiv it eiten.
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3 Doelgroepen
I ntern
All e m edewe r kers v an Financiën, met spec iale aa ndac ht voo r
-de b ij d it onderzoe k bet ro k ken (o ud ) medew erk ers ( inc lusief de gehoorde pe rso nen )
-v ero nt ru st e medew er kers BD en Toes lage n (i nclu sief herstelorga nisa t ie)
-DOR/ GOR
- Leidin g gevend en
Extern
Naast reg uli ere m ed ia :
-Sta kehold ers Toeslage n
-Ged u pee rde oude rs (o.a. vi a ouder pa nel)

4 Communicatiestrategie en -doelen
Uit ga ngspu nt voor alle comm unic atie is da t w e snel, beg rijpelij k en act ief info r mere n. I ntern e
comm unica t ie vo lg t daa r bij de extern e w oo rdv oe rings lij n zodat ov era l deze lfde boods chap w ord t
uitged rag en. I ntern e com m unica t ie gesc hiedt li efst voor verzend ing van de rappo rtage aa n de
Tw eede Kame r . Voo rkome n moet worden dat medewe rkers het ni euw s u it de med ia moete n horen.
Om d it te rea liseren moet oo k de int ern e commun icatiead v iseur het rap port direc t a l bij o pl ev erin g
aa n Financiën kun ne n inzien o m op basis daa rv an het inte rne nieuws be ri cht op te st e ll en. Dit moet
klaa rst aa n zodat we bij ee n event uee l lek va n het ra ppo rt naa r de med ia, de co mmunica t ie naa r
vo ren ku nnen halen. Ook m oet en de inte rn e co mmu nica t iec oll ega's bij AZ. en SZW t ijd ig w orden
geïnfo rm ee rd ov er de ac t ies . Het mo ni t o ren v an het se nt iment in de med ia is releva nt voo r int ern e
co mm unica t ie maa r oo k voor het aa npasse n/bij st e lle n van o.a. w oo rdvoe rings lij nen.
4.1 Interne doelen
-Het info r meren van medew erk ers ov er het waa rom, w at en hoe van het onderzoe k, de
onderzoe ksbev indingen en eve nt ue le conseq uenti es (de fo llow up). Het gaa t daarb ij o m welke
co nseq ue nti es we ku nnen ondersch e iden e n wat we daa ra an doen. De bet reffende DG r icht zich
daa r bij op en is zichtbaa r in het e igen onderdee l.
- Het zo rgvul d ig ad resse ren v an gevoelens van o nveilig he id en angst bij medewerke rs v anuit de
amb t elij ke t op en leidin ggevenden waa r bij rui m te is voo r int eract ie en dia loog . Doo r ses sies v oo r
de betrokkenen te orga n iseren en separaa t voo r geï nt eressee rde m edewer kers t e orga nise ren zij n
onderdee l v an nazo rg en v an bela ng om de r ust te doen teru gke ren in de on derde len.
- Het tij d ig inform eren van betrokkenen/ gehoorde pe rs onen over de moge lij ke consequent ies van
het rappo rt v oo r hun rec ht spos it ie, v oo r hu n imago. En hen desgewenst daa rb ij onderst eunen. Hier
ha ngt oo k mee sam en het ad resseren va n hu n v rees voo r eventu ele j ur id is che claims doo r
slac ht offers va n de t oes lage naffa ire.
- Het ondersteun en en helpe n van bet ro kkenen bij event ue le med iao ptrede ns .

4.2 Externe doelen
- Het bi ede n van fe itelij ke en ee rli j ke info rma tie in het pub li eke en maa tsch ap pelij ke debat.
Staatssec reta ri s Van Huffe len za l ac t ief naa r bu it en trede n om o penheid t e b iede n bij de
onderzoe ksres ulta t en om de gel oofwaa rdigheid te he rs t elle n en te be houden .
-De inzet en ged revenh e id van (a lle ) m edewerkers Te n BD onder de aa ndacht brengen .
5 Tijdspad
Wee k 36 : Financiën o nt va ngt het co ncept- rap port voo r feitencheck
Wee k 37 : Financiën levert co mm entaa r aa n bij PWC
Wee k 38 : Opl everi ng fi na le v ers ie v an het rap port
Wee k 39 * : Verze nding ra ppo rt en bri ef naa r de Tweede Kame r
* Draa iboek is niet afhankelij k van het t ijd sp ad

6 Scenario's en draaiboek
Voo r de inte rn e comm unica t ie make n we on de rs cheid t usse n twee sce nario 's en een derde
scena r io bij het uit lekken v an info r mat ie. I n be ide sce na ri o's wo rd t de extern e comm unica tie
( kern boods ch ap ; w oo rdvoerin gslij nen) gev olgd en za l de staa t ssecret aris namens Financiën het
!geeft ee n eers t e reactie richt in g a lle medewerkers om vervo lgens DG en
woo rd doen .
1
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direc t euren in pos it ie t e brengen voor het ve rvo lg va n de intern e comm unicatie.
I m pa ct van de rap portage is ge r ing (feit en bo ven t afe l, leve ren weinig t ot gee n
ve ront ru st end e n ieuwe info rm at ie op)
2. Impac t van de ra pportage is groot (n ieuwe fe it en naar bove n d ie nega tief zij n voor
pe rso ne n; de orga nisat ie)
I n d it gev al word t in de in t erne com mu nica t ie re kening gehou den met de imp act
d ie het ra ppo rt en krit isc he med ia t ege nove r Toeslage n o p medewe rke rs heeft .
Na ontva ngst va n het co nce pt-rapport overlegt de comm unicatiea dviseur, na over leg met het
iss uet ea m en direct eur com m , in de bege le idingsc ie over het draa iboe k dat w ord t aa ngehouden.
Wannee r wordt bes lot en to t het draaiboek bij sce nari o 2 worde n op da t mo m ent de fac il it eit en
(zoals we bina r st udio, v ideo opna me) vast ge legd voo r alle comm u nicatie uit inge n.
1.

Wa nnee r het rap po rt of infor mat ie h ieruit eerder dan verze nding naar de Tweede Kamer uit lekt za l
het derde scenario worde n t oegepast .
Scenario 1 : I m pa ct van de rap portage is ge ring

Datu m

Mid del/Acti e

Doe lgroep

1 maa nd
voor de
pub li ca t ie

I nfo rm ere n intern e
co m m unica t ieco llega 's AZ en
SZW

Ext e rn

Com m KD

Co m m KD

1 week voor
de pu bi icatie

Ac t ualise ren nieuwsd oss ier,
gepub li ceerde q&a's o p
int ra net
Ma il met informat ie ov er het
uitkomen va n het rappo rt e n
het biede n va n hulp (b ij
med iaverzoeken of andere
vrage n) , aa nkondigen v an
dialoogsess ie na publica t ie
va n het rap port.

I nte rn: Alle
medewer kers

I nt ranet
Toesl age n

Co m m KD, BD en T

Alle bet ro kkenen
(onde rv raagde n)
bij d it onderzoek
en Sand ra
Pa lmen

SG

Co m m KD m et BVA

1 dag v oor
de pu bi icatie

Onde rdeel spec ifi eke
m iddelen
zoa ls m ail aa n
leidin ggeve nden

I nte rn: KD, BD
en T

DG
onderdeel

Co m m KD, BD en T

1 dag voo r
of o p de dag
van de
pub li ca t ie

Het op locatie KV7 kun nen
inzien v an ee n fys iek
exem plaar v an het ra pp ort en
de concep t - ka binet srea ct ie.

I n- e n ext ern:
Alle bet ro kkenen
(onde rv raagden )

SG

BVA

Op de dag
va n de
pub li ca t ie

Geperso naliseerde e-mai l met
li nk naar rapport en TK- brief

I n- e n ex t ern :
Alle bet ro kkenen
(onde rv raagden)
bij d it onderzoek
I nte rn: Alle
medewerkers

SG

Co m m KD m et BVA

I ntra net te n
KD, BD en
T

Co m m KD, BD, T

Rijkso verh
ei d.nl

Comm KO:

Stas

Comm KO:

I ntranet bericht met link naar
ra pport en TK-b r ief
-daa rn a monit oren va n
reac t ies d ie eronde r w orden
gep laatst en desgewenst
antwoorden geve n
Persbe richt in afstemming
met AZ en SZW,
woordvoeringsfijn en Q&A
Bij vragen over de inhoud van
het rapport verwijst PWC door
naar woordvo erina FIN
Mediaoofooo bii FIN
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Extern

Ex tern

Af zender

Actie houder

woordvoering
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woordvoering
Na de
pub li ca t ie

Mo ni to ren in terne se nt im ent
v ia reacties onder het
intranetbe r ic ht en desgewenst
ant w oo rd qev en
Dialoogsess ie
Mo nito ri ng sentimenten

I nte rn

I ntra net te n

Co m m KD , BD en T

I nte rn :
betrokkenen
Extern

SG en O&P

Co m m KD en BVA

(Socia/e) m
edia

COMM KD, BD

Draaiboek bij scenario 2 : het PWC-rapport levert wel verontrustende feiten op.

Dat um

Middel/Acti e

Doelgroep

1 maand
voor de
pub licati e

Informeren interne
communicat iecollega 's AZ en
SZW

Ex tern

Comm KD

Comm KD

1 week voor
de pu bi ica ti e

Actualise ren nieuwsdoss ier ,
gep ub li ceerde q&a 's o p
intranet
Ma il met in fo rm at ie ov er het
uitkomen va n het rappo rt e n
het biede n va n hulp (bij
med iav erzoe ken of andere
v rage n), aan kondiging va n de
dialoogsess ie na pu blica tie
van het rap port.

I nte rn : Alle
medewerkers

I ntrane t
Toes lage n

Co m m KD , BD en T

Alle betro k kenen
(onde rvraagde n)
bij d it onde rzoek
en Sand ra
Pa lmen

SG

Co m m KD m et BVA

1 dag v oo r
de pu bi ica ti e

Onde rdeelspec ifieke middelen
zoa ls m ail aan
leidinggeve nden en
bij ee n koms t in de v orm va n
ee n Webexca ll

I nte rn : KD, BD
en T

DG
onderdee l

Co m m KD , BD en T

1 dag v oo r
of op de dag
van de
pub li ca t ie
1 dag v oo r
de dag va n
pub li ca t ie

Het op locatie KV7 kunnen
inzien v an ee n fy siek
exem plaa r v an het ra pp ort en
de co ncep t - ka bi net s rea ct ie.
I nt ranet be richt met
aan kond iging en du id ing
ra ppo rt

I n- e n extern :
Alle betro kkenen

SG

BVA

I nte rn : KD, BD
en T

DG
onderdee l

Co m m KD , BD en T

Op de dag
va n de
pub li ca t ie

Geperso naliseerde e-ma il met
li nk naa r rappo rt en TK- brief

I n- e n extern :
Alle betro kkenen
(onde rvraagde n)
bij d it onde rzoek
I nte rn : Alle
medew erk ers

SG

Co m m KD

I nt ra net te n
KD, BD en
T

Co m m KD

I ntra net te n
KD, BD en
T
I ntra net te n
KD, BD en
T

Co m m KD

I nt ranet be richt met
aa nkon d iging web ina r, lin k
naa r rappo rt en TK-b r ief
-daa rn a mon itoren v an
reac t ies d ie eronde r w orden
gep laatst en desgewenst
ant w oo rden geve n
Vi deobericht SG

Onde rdeel spec ifi eke
m iddelen zoa ls ee n
intranetbe r icht waa rin een

1057177

I nte rn : Alle
medew erkers
I nte rn : Alle
medewerkers

Af zender

Actie houder

CO MM KD , BD en T
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dialoogsessie in het eigen
onderdee l met DG word t
aangekond igd incl.
aan m eld link
Persbericht in afstemming
met AZ en SZW,
woordvoeringslijn en Q&A
Bij vragen over de inhoud va n
het rapport verwijst PWC doo r
naar woordvoering FIN
Media oploop bij FIN

Extern

Rijkso verh
ei d.nl

Comm KO

Extern

Stas

Comm KO:
woord voerin.c,
Co m m KD, BD en T

Op de dag
va n de
pub li ca t ie of
daags erna

Webi nar met SG en/ of DG's
en DOR/GORvertegenwoord iger

I ntern:
Geïnteresseerde
medewerkers

SG en/ of
DG's

Na de
pub li ca t ie

Mo nito ren interne se nti m ent
via reacties onder het
intra net be r icht en desgewe nst
ant w oord geven
Dialoogsess ie

I ntern

I ntra net te n

Co m m BD en T

I ntern:
betro kkenen
I ntern:
Vero nt ruste
medewerkers
Extern

SG en O&P

Comm KD en BVA

DG
onderdeel

Co m m BD en T

(Sociale)
media
Intra netten
KO, BO en
T
Stass
aanvulling
volgt
OG
onderdeel
Stass
Aanvulling
volgt

COMM KO, BO

Dialoogsess ies met DG

Monito ri ng sentiment
Videoboods chap
staatssecretaris

Extern

Contact stakeho lders

Extern

Contact maatschappelijk OV's

Extern

Middel( en) gericht op
gedupeerde ouders ( oa via
ouderpanel)
Nader uitwerken door T

Extern

Comm KO
Comm T
Comm T
Comm UHTism
comm T

Scenario 3: ra pport lekt

Dat um

Mid del/Actie

Doelgroep

Direc t/zsm

Ma il met informat ie en het
biede n van hulp (b ij
med iaverzoe ken of an dere
vrage n)

Alle betro kkenen
(ondervraagden)
bij d it onderzoek
en Sand ra
Pa lmen
Alle medewerkers

Intranetberic ht met
proces informatie
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Onde rdeelspec ifi eke m iddelen
zoa ls m ail en b ijeenkomst
(webex ) v oor leidinggevenden
namens DG

I ntern: BD en T

PM Videobericht SG

I ntern: Alle
medewerkers

Afzen der

Actiehouder

SG

Co m m KD met BVA

I ntra net te n
KD, BD en
T
DG
onderdee l

Comm KD en BVA

I ntra net te n
KD, BD en
T

Co m m KD

Com m BD en T
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28 m ei 202 1

notitie

Not it ienummer

Fac il it eren voo r ma lig- medewerkers t .b.v. onderzoek
PwC

Auteur
Van

BVA

Aan leid ing :

Kopie aa n

Op 21 me i 2021 heeft u voo rgesteld om een aa nt al voorma lig med ewe rkers van
het m inisterie van Financiën te willen faci li teren bij hu n voorbe reid ing op hun
b ij drage aan het PwC feitenonderzoe k naar de 'Me mo Pa lmen ' .
Mee r spec ifie k verzoe kt u hen toegang t e geve n tot hun voormali ge e-ma ilbox en
d ig it ale age nda . Dit op een zo ee nvo udig moge lijke manier, bij voo r keur door de
inform atie oo k t hu is bes chikb aa r te maken. Gevraagd is te advise ren op we lke
w ij ze d it ge rea li seerd kan wo rde n en welke (moge lij ke) r isico's het mi n ist eri e va n
Financiën loopt en we lke m it igerende maatrege len genome n ku nnen worden om
ris ico's te verlagen.
Omva ng en afba kening:
Het bet reft inzage in de inhoud van voorma li g e-ma ilboxe n, eve nt uele bij lage n uit
d ie e-ma ilboxen en age nd a- items. Het gaat nadrukkelij k niet om inzage in
docum en t en op netwerksc hijven.
Bin nen het mi nisterie van Fina nciën wo rdt gebruik gemaakt van Micro soft
Outloo k. Binnen de Be last ingd ienst (i ncl. Toes lage n ) gebru ikt men Lotus Notes .
Twee versch illende systemen met elk hun eige n beheerorga nisat ie. Dit maakt dat
w e ee n onde rsc heid ma ken in voo rgeste lde we rkw ij zen .
Het toega n kelij k maken va n de e- m ail box voor voorma li g medewerkers is n iet
zonde r ris ico en een stu k comp lexer te rege len.
Om vo lled ig aan uw verzoe k te ku nnen vo ldoen zou de e-ma il box va n het
kern departement en/ of Be lastingd ienst on line aa ngeboden moet worde n aan
voo r ma lig medewe rkers. Gema kshalve spre ken we hie r va n optie I.
In d it sce nario (opt ie I) bete kent d it , dat de voo r ma lig medewerker op nieuw ee n
acco unt en to ken moet krij gen om onli ne e n op afstand toega ng te k r ij gen tot de
e- ma ilbox d ie draa it op het netwerk van het kerndepartement of de
Be lastingd ienst. Ec hte r zij n hier g rote r isico's mee ge m oeid :
Er is geen we rkgever- we r knemer re latie, dus we lke rec hten en plic hte n
heeft de voo r ma lig medewe rke r dan nog om zic h aan het be le id en de
richt lijn en van het m iniste ri e te houde n?
E-ma il s met vert rouwe lij ke inform at ie ov er dit onderwerp of ee n ande r
onderwerp kunnen doo rgema il d worde n naar onbevoegden, waa rdoor er
een bev eiligingsinc ide nt ontstaat

DEPARTEMENTAAL
VERTROUWEWK
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Ind ien er ook persoonsgegevens mee gem oe id zij n, is het ee n data lek ( in
de defi nitie van de AVG) . Het is haast on moge lij k voor t e ste ll en da t er
géén pe rs oo nsgegeve ns gem oe id zij n met deze acti e.
Onder de v olgende v oorwaa rden (opt ie Il) is het wél moge lij k om de e- ma ilbox
(van kern depa rtem ent en/ of de Be lastingd ie nst) t er besc hikking t e stell en aa n
voo r ma lig medewerkers ( met het m inst e risico v oo r het m in ist eri e).
Voo r de voorm alig medew erkers v an het kern depa rtement ge ldt:
De e- mailbox van het kern depa rtemen t wordt a ls gehee l door SSC - ICT
aa nge leve rd aa n het m ini st erie tbv het PwC-onde rzoek
Deze e- m ail box (p st- best and) kan gekoppe ld wo rden aa n een outloo kapp lica t ie, w aa rdoo r voo rm alig medewer kers de inho ud (e- mail en
agenda ) w ee r tot hun besch ikk ing he bben.
De e- mailbox wordt gelade n o p ee n st and-a lone la pto p, zo nder inte rnet of netw erkcon nect ie en de usb -poo rte n zijn d icht , op ee n locat ie van het
ministerie van Fin a nciën
De persoon d ie deze e-m ailbox bekijkt, heeft in princi pe a ll e rec hten
binn en d ie e- ma ilbox , ec hte r heeft de lapt op geen ver bind in g m et het
int ern et of een netwerk d us e-ma ils kunnen niet v erstuu rd wo rden .
Be richt en zou den ve rwijderd k un nen worden, ec ht er d it oge ns chijn lij ke
risi co op data malvers atie is nihil, aa ngezien de in hou d van de e- m ail boxen
reeds is veili ggest eld en in het bez it va n PwC.
Voor de voorm alige medewerkers van de Be lastin gd ienst geldt:
De in een ee rder stad ium van het o nderzoek veili gges t elde bac k-u p v an
de e- ma il en de age nda , kan alleen besc hikbaa r gest eld wo rden door deze
te koppelen aan een acti ef acc ou nt van een medewerker va n de
Be las t ingd ienst.
Bin nen de Lo tu s Not es app li ca t ie ka n er da n gesc hakeld wo rde n tu ssen de
ma il van de ge br uiker van da t account en de e-ma il v an de voorm a li ge
m edewerker.
De voorm alig medew erker kan da n op loca tie de e-m ail en de age nda
bekijke n, aant eken ingen maken en event ue le print s aa nvrage n. Daa r de
w erkplek van ee n andere medewerke r ge bru ikt wo rdt, dient deze
medewerker in de direct e om gevin g v an de v oo r malig medew erker te
z ij n . Al w as het alleen maa r om in het geva l de sc herm bev eili ging acti ef
wordt , de werk plek te k unnen on tg ren del en. Deze m edewe r ke r is dan
tevens belast m et het t oezicht o p het j uist e ge bruik v an de gegevens e n
het voorkom en v an da t alek ken.
~a n de Be last ingd ie nst heeft zich bere id v erk laa rd o m
De
w erk plek voo r d it doel beschik baa r t e st elle n.
Event uele m ut at ies aa nge bracht door de voo r ma lig medew er ke r in de ema il en/of de age nda zij n niet relev ant, daa r gew erkt wo rdt op een ko pie.
De ori g inele bac k-up ligt in een k luis.
1

D

Voo r de inzage van be ide soorten e-ma ilbox en wo rdt de vol gende a lgem ene
voo rwaa rden gead v isee rd :
Inzage in de e- m ail box kan a llee n direc t voo rafga and e het Pw C- int erv iew ,
Het ad v ies is om 2 uur ( met u it loop van 1 uur) uit te t rekken voo r deze
voo r bereid in g,
Het ad v ies is da t t elefoons , i-Pads en event ue le ande re devices n iet
geb r uikt mogen wo rden t ijdens de voorbereiding om het risico op
data lekken t e voo r ko men,
Aantekenin gen ma ken mag e n het mag meege nom en worden naa r het
Pw C-interv iew. De fys ieke aa nteken inge n (opgete kend met pe n en
pap ier) w orden na het Pw C interv iew door medewerkers van het
minist erie w ee r ingenom en,
Er is een waa rnem er aa nwe zig op 1, 5 m et er afstand voor toez icht.
Deze boven st aande onderwerpe n diene n in de uitnodiging be noe md te
worden, ev ena ls te referere n aa n de geheimhouding die eerde r is
afge legd doo r de voo rm alig medewe rker en nog imm er ge ldt.
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In de geadv iseerde situat ie o ptie II z ij n de genoemde risico's van opt ie I vaa r ee n
graa t dee l weggenomen.
Da n nag bl ijft er ee n restris ica ove r dat de maatscha ppij de bee ldvorm ing
h ierover niet goed geïnterp reteerd. Teneinde regie over de beeldvonning te

houden wordt geadviseerd alle geïn terviewden deze mogelijkheid tot
voorbereiding aan te bieden en daar transparant over te (laten) communiceren.
De concerndirectie Communicatie kan hier een rol in pakken als het gaat om
berichtvoering op de beeldkrant. Het is in ieders belang dat ( voormalig)
medewerkers een goede reconstructie kunnen maken van hun eigen rol en
inbreng in relatie tot de onderzoeksvraag. Alleen dan slaagt de opzet van het
onderzoek van PwC
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notitie

N ot it ie nu mmer

Aa nvu ll end v erzoe k raadp lege n d ig it ale gegevens

A ute u r

Va n

BVA

Aanleiding
I n het kade r van haa r onderzoekso pd rac ht heeft PwC ee n aa nvull end verzoe k
voo r het v erwer ken van dig ita le gegev ens gedaa n , in het b ij zonde r t en aa nzien
van dig it ale gegevens afkomst ig va n mob iele t elefoo ns. Het v erzoe k ziet op dit
m om ent op v ier perso ne n, waa rv an éé n voor malig bewi ndsperso on, twee
voo r ma lige 'to pam bt enare n' en ee n hogere amb te naa r die nog in d ienst is.

Kopie aa n
Bi j lage n
2

Advies
Het ad vies is mee t e werken aa n het v erzoe k , door :
all e pe rso nen o p wi e het verzoe k ziet wa rm te be nade ren en het v erzoe k
en de releva ntie ervan sc hriftelij k t oe t e lic ht en;
t e inve nta r ise re n of er v olgens betro kkenen sp rake is va n relevant e
inform atie, e n waa r deze zich bevin dt/ op ges lage n is;
t e verzoe ken m ee t e we r ke n aa n het ve ili gst ellen en onts lui te n van deze
informa tie door PwC t .b.v . het ond erzoe k, o p een nade r in onderling
ove r leg ( bet ro kkene/ PwC) v ast t e st ell en wij ze ;
Bij bo venst aa nde v erzoe k ' v r ij w ill ig heid' als u itga ngsp unt t e neme n, en
daa r d e co m m unicatie en w ij ze va n veili gste llen nad r ukkelij k op af te
st e mm en;
I n geval men ni et mee w il wer ken, daa rin te beru st en, waa r bij een
o nderscheid kan worden gemaa kt t usse n perso nen d ie niet mee r in dienst
z ij n en de enkele m edewerker d ie dat nog wel is. Daa r zo u een hoge re
ma t e va n medewer king v an kunne n worden gev raagd , zo nder da t
ju ri disch t e ma ken. Deze v erw acht ing (da t me n medew erking ve r lee nt )
past bij ee n best aa nde relat ie t ussen werkgever e n werk ne m er;
All e betrokkene sc hrifte lij k ke nnis te late n geven in geval me n gee n
medewerking wil ver lenen, zodat de onderzoe kers van PwC dit naa r eigen
inzicht mee kunnen neme n in hu n vers lag legg ing, voo r zov er z ij dat
noodza kelijk ac hten v oo r het ve rantwoo rd en va n hun
onderzoeks inspan ninge n.

Dit alles met inacht nem in g v an het geen hiero nder ov erwoge n wo rdt.
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Toelichti ng
Het verzoek ziet op d ig it ale comm unica t ie, ande rs da n e- m ail, die moge lijk
gev oe rd is en releva nt is voo r het onde rzoek. De nk in het bij zo nder aa n
WhatsApp beri cht en en sms- ve r kee r. Dit soort informatie kán best uur lij k relev ant
zij n e n da a rm ee ook on der bij voorbee ld de WOB vallen . In ee n uit spraa k va n de
RvS uit 201 9 is d it bev est igd , óó k v oo r dit soo rt beri cht gevi ng (W hat sApp/ sms )
d ie zic h op priv ét elefoons bevi ndt wa nnee r de inhoud v an de be richt en ee n
best uur lij ke aangelege n he id betreft . Da t lev ert ove ri gens ook bea rg um ent ee r baa r
ee n plicht op voor a mbt enaren om zorgvu ldig m et derge lij ke bericht e n om t e
gaa n en de v erant w oo rdelij k he id o m t e zo rgen da t deze in prin cipe t oega nkelij k
zij n . Daa rtoe zij n Rij ksbreed fac t sheets en leid rade n opges teld, d ie t ot d oe l
hebbe n ambt enaren t e informe ren wat er t en aanzien v an het archive ren e n
t oega nkelij k maken va n d it soort infor mat ie van ze wo rdt v erw ac ht.
Er is nagegaa n of e r nog za kelij ke t elefoo ns besch ikbaa r zij n, da n wel back-u ps
va n informat ie va n d ie t elefo ons waa r deze info r mat ie (Wh atsApp be r ich t en/sm sverkee r e.d. ) deel van zo u kun ne n uit ma ken. Da t is n iet het gev al. Voo r zo ver er
d us relev ant e info rma t ie is, bev ind t deze zich niet bin nen het ICT-do mein v an
Financiën/ BD. Er is dus - p rakt isch gez ien (vooru it lope nd op de vraag of dit
über haup t wense lijk is) - geen m oge lijkheid o m ove r deze info r matie te
besc hikken, onafhankelij k v an de w il van de (voo r mali g ) geb ru iker, of los daa rva n
t e bepalen da t ee n dergelij k onderzoek wo rdt uit gev oerd.
Het verzoe k betreft v ier perso nen .
Dri e ervan zij n pe rs onen die niet lange r za kelij k bet rok ke n zij n b ij het m inist erie,
éé n v an d ie d ri e is ee n voo rm a li bwp ( st as ). Het bet reffen t wee
ie des tij ds form ee l in d ienst war~e_n_v_a_n
~B~z=K
~. Ee n
~a-r~e~
i ~s-re-c~t~e~i~j ~e_r_e~a~t~ie~ -e~st~a~at dus niet , niet meer, of heeft noo it bestaa n. Aa n
hen ku nt u allee n v ragen om vrij wil lige med ewerk ing . Ee n ver pli cht ing o pleg gen
w ordt niet mogelij k geac ht.
De vie rde persoo n~ - ~ ~ ~ - ~ - ~ bij BD Ad vi es ) is nog wel in d ienst en
st aa t in een ar be ids recht elij ke ve r hou din g t ot het m inist erie van Financiën . Dit
zo u in t heo ri e ee n bas is kunnen biede n voo r het v erp lic hte n mee te werken aa n
het onderzoek . Ge let ec ht er op het bij zo ndere karakter v an het soo rt gegevens,
in het bij zo nder a ls die zich op privét elefoo ns bev indt , wordt het op legge n v an
ee n de rge lijke ve r plicht ing t ot medew erki ng niet pro r oTo nee l gea cht . Wel is het
aa ngew eze n o m v oo r deze pe rsoon, m aa r pas nada t
die ns medewerking zo u
hebbe n gewe ige rd, als werkgeve r ee n ext ra inspa nn ing t e doen, doo r bij voorbee ld
ee n gesprek t e voe ren over deze w eige r ing, om zo t e poge n a lsnog medewer king
t e verkrij gen. Aa ndac ht sp unt en zo uden da n zij n ( 1) het be leid om be ri cht en over
bestuur lij ke bes luit vo rm ing t e archiveren, ook als ze op ee n privéte lefoon staa n,
en (2 ) da t v erw ach t mag worden da t d ie informatie door de medew erker
besc hikbaa r wordt gesteld.
Er is d us geen moge lij kh eid om t e bes lisse n da t dit o nderzoek wordt verr icht ,
noch enige van de pers on en op w ie het v erzoe k ziet rede lij kerw ij s t e ve rp li chte n
da araan mee t e wer ken als de person en z ich da artege n v erzet t en .
We l m ag v an de huidige medewer ker verw ac ht worden da t Obe r ichte n d ie
bet rekking he bb en op bes tuu rlij ke bes lu it v or m ing t er bes chikk ing st elt , oo k als
d ie op een p rivéte lefo on st aa t .
Daarnaast lev ert ee n onderzoe k pe r defi n it ie va nwege de aa rd e n het karakt er
van de soort informa t ie en de devices w aa rop het staat op ges lagen, ee n
potent ieel grot e in breuk op de privacy va n de bet rokkenen op . Dit leidt ertoe da t
de eni ge rede lij ke wijze om mee t e werken aa n het ve rzoe k v an PwC uit m oet
gaa n va n de vrijwillige medewe rkin g v an de betreffe nde pe rso ne n. Daa r bij zo u
het onderzoek zo moet en w orde n inge richt , dat de inbreuk op de priva cy zo klein
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moge lij k is. Pra ktisc h kan da t worden ge rea liseerd door de betreffende
medewerker ac t ief te betre kken bij het onderzoe k aan de t e lefoo ns en de w ijze
va n ve il igs t ell en (m it s er sp rake is va n re leva nt e gegevens en men mee wil
werke n ) . PWC heeft aa ngegeve n hieraan zoveel moge lij k medewe r king te will en
verle nen.
Ten aanzien van de be nade ri ngsw ijze 'vrijwilli gheid' de vo lgende ka ntte ken ing . Bij
het verzoe k e-ma il boxe n t e raadp lege n is door de La ndsadvocaat overwogen da t
in het geva l iemand w ord t gev raagd o m vrijw ill ig mee te w e rken dit op gespan nen
voe t kan staa n met de verhoud ing t ussen degene d ie het verzoe kt en degene die
instemt, waardoo r va n een vrij e wils uit ing niet echt sp rake lij kt . Ook al is de
situatie die door de Landsadvocaat we rd overwogen niet zo nder mee r va n
t oe pass ing op deze sit uatie, ka n oo k in d it geva l de v raag worde n ges teld in
hoeverre er daadwerkelij k sp rake is va n v rijwillig heid als iemand gevraagd wordt
mee te w e rken. Daa r bij moet in ach t worde n geno m en dat het meewe r ke n aa n
het verzoek , ge let op de he le contex t waa r binnen dit onderzoe k z ich afspee lt, niet
allee n afbreuk doet aa n de p rivacy va n bet rokkene , maa r ook in zij n v oordee l kan
zij n. Te n tweede dat de ma t e va n v rijwil li g heid nu ee nmaa l oo k ingepe r kt word t
door de algeme ne verp lic hting die op ee n ambtenaar ru st om re leva nt e
documen t en con fo rm de WOB besc hikbaar te ste llen. De afbre uk aan v ri j wil li ghe id
staat daarmee deels los va n de re lat ie verzoe ker/ betro kkene. Tot slot da t ee n
rede lijk alternatief ee nvoud igweg niet besc hikbaa r lij kt . Daarmee is het fe it elij k
de en ige op t ie d ie over blij ft, afgezien va n de moge lij kheid om als opdrachtgeve r
in het gehee l af t e zie n va n het ve r lene n va n medewerking aa n het verzoe k va n
PwC, in we lk geva l de bet ro kkene n in het gehee l niet worden benaderd . Dit lij kt
geen reë le o pt ie.
Voor de m oge lij ke schriftelij ke t oe licht ing op het verzoe k ri chting bet rokkene is
ee n co ncepttekst opgeste ld . (Z ie bij lage.)
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Afwezi

Agendapunten

1. Aanvang 1od e begeleidingscommissie
Voo rzit t er is I
lis afwezig, de bij ee nkomst is digitaa l v ia We bex.
2.

Vaststellen agenda:
De vo lgende age ndapunt en zij n op ve rzoek PwC aa ngeleve rd bij aa nva ng
bege le idingscomm iss ie.
- Funct ieaa ndu id ingen
- Reactie wederhoor

-

Redact en/ lakkr Bij lagr
Teru gkop peling
Ope nst aa nd wede r hoor
Versp re id ing Rap port en Bij lage n
Ro ndvraag

3.

Verslag 17-08-2021
Het vers lag van 09-09- 2021 en van d it v ers lag va n 22-09-202 1 za l worden
aa ngeboden bij de bege leid ingscom m iss ie va n 27- 09-2021.

4.

PWC: Functie aanduidingen
PwC bes pree kt de wij ze waa ro p zij de fu nctie aa ndu id ing he bbe n verwerkt in
het rapport. De bege leidingscom m issie w ordt gev raagd o m feed back en d it
punt wordt ko rt bes pro ken. I n a lgemeenheid ka n de bege le idingscom m iss ie
vo lgen hoe het is opge no m en. Daa r waa r de bege le id ingscom m iss ie nog
v rage n of op m erk ingen heeft, wordt d it op de plek in de rapportage
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aa ngegeven o p het feedb ack fo rm uli er da t vr ij da g 24-9-20 2 1 wordt
aa nge lev erd aa n Pw C. Daarn aas t wordt d e op me rking gemaa kt om ee n lij n t e
t rekken in het ra ppo rt waa r ve rwij zing naa r hij/ zij st aa t .
5.

Reactie inhoudelij k wederhoor
Pw C heeft rea ct ies ontvangen v an mense n d ie in het wede rh oo r p roces zijn
bet rokken, dij tv:l~e : sphen nu oo k worden betrokken bij de check op fe itelij ke
onj uisthede n.
eeft aa n da t dit a ls afzo nde r lij ke sporen w orden
inge richt . "D e e1 e IJ e react ie, de bes t uur lij ke rea ct ie en het p roces va n
w ede rhoo r zij n d rie aparte spo ren ." Het dr ingende ve rzoe k is om de feit elij ke
rea ct ies van coll ega 's, v ia de afgespro ken lij n (li d in de
bege le idingscomm iss ie ) lat en t oet sen en inst uren. Reacties op het wede rhoo r
is ee n proces tusse n PwC en de geïnt erv iewden.
Geconst atee rd wordt da t het n iet wense lij k is da t m ensen d ie "onderzocht
zij n" n u reage ren in de feit enc heck v anuit opdrac htg ever. , TSL lich t t oe hoe
dat is gega an bij TSL waa rb ij ee n aa nt al mense n i. v .m . de bes tuu rlij ke reac t ie
het rapport heb ben ontva nge n en waa r deze spo ren d oo r elkaa r lij ken te
lopen. Afgesproken wo rdt deze sporen na d r ukkelij k gesc heiden t e houden en
w aar nodig ext ra aandacht t e he bb en voo r u it leg hie rover aa n betrokke n
medewer kers en waa r nod ig corr ige rend op t e t rede n. PwC heeft in 1 e
inst ant ie de keu ze gemaa kt om de w ij zig ingen na wederhoo r niet opn ieuw
voor wede rh oo r voo r t e legge n. Va nuit bege leiding scomm issie wordt
aa ngegeven dat d it ee rst anders was beg repen en dat het w elli ch t goed is dit
t e he roverwege n i. v. m . so ms uit geb reide rea ct ies . PwC overw eeg t a lle
betrokkene bij wederhoor het verwerkte comm ent aa r alsnog aa n t e biede n
om daa r mee het play ing fie ld in ze kere zin wee r t e ' levellen' en het proc es
HWH zuiver t e houden. Afgesproken wordt da t Pw C en BVA h ierover lat er nog
co ntac t heb ben.

6.

Redacten/ lakken bijlagen
Pw C v raagt hoe het redact en/ lakken is overgekomen/of d it aa nslui t bij de
r icht lij nen v anuit Financien . Afgesp roke n wordt da t PwC h iervo o r d irec t kan
schakelen met DJZ d ie hierin niet kan besli ss en m aa r wel kan m eede nken
va nuit algemene rege lgev ing . Daarn aas t wordt ook hier in aangegev en da t,
daa r w aa r de bege leiding scomm iss ie vrage n of opme rkinge n heeft, d it wo rdt
aa ngegeven o p het feedb ackfo rm uli er da t vr ijd ag 24 -9-20 2 1 wo rdt
aa nge lev erd aan Pw C.

7. Terugkoppeling 1
1
Pw C heeft oo k bij l
I Min Fin en Belast ingd ienst st ukken uit de
rappo rtage aa nge boden over het p roces van inform at ieoverdrac ht o .a. Hen is
gev ra agd o m ee n reac t ie. Deze react ie wo rdt uit er lijk v rij dag 24 aug ust us
2021 verwac ht .
8 . Openstaande wederhoor
PwC v erzoe kt o m contact m et een perso on d ie nog open staa t i.v.m. ve rl of
va n die pe rs oo n, op korte t e rm ij n af t e ku nnen ronde n. Die pers oon is t e r ug
va n verlof en d it kan op korte t erm ij n g ebe uren .
9 . Versprei d ing Rapport en Bijlagen
PwC v raag t of me n nog reken ing m oet ho uden met het rapport opst ellen
i.v.m. de (t ec hnisc he)versp reiding . Ge let op o.m. de omvang v an de bij lage n
(aa nt a l Mb) . Co mm u ni ca t ie en BOA gev en aa n da t zij dit oppak ken en da t
Pw C zonder t ege nbe r icht geen act ie daarin hoeft t e neme n. Dit gebeurt v aker.

10. Rondvraag
- TSL: Is het mogelijk om te zoeken in de bijlagen?
OIF st uurt u it leg hoe het moge lij k is, maa r da t het geen ga ra nt ies geeft . Di t
heeft als oorzaak doordat het gescande .p df documenten zijn (secretaris)
- Hoe nu verder met de input?
BVA: de sec ret ari s verza m elt de feedb ack v anuit de bege leid ingscomm iss ie en
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za l deze vers t uren naa r de co ll ega 's ter toets ing. Aans t aa nde v rij dag komen
de co llega 's b ij elkaar om de lij st doo r t e nem en en h ierna za l d e lijs t worden
ingezonden naa r PwC.
- Tijdlijn ambtelijke reactie
TSL: Ve rwachting is da t de co ncept amb t elij ke reactie beg in vo lgende wee k
gereed is (wee k 39) Zodra deze vo ldoende ge reed is, wordt het ook gedee ld
met PwC zoda t zij k unnen nagaa n wat de eve nt uele im pac t voor PwC is.
- Inregelen opvang/nazorg voor medewerker(s)
Moge lij k is er be hoefte aa n (na)zorg bij medewerkers, d it is ee n bes t aa nd als
actie punten wo rdt va nu it TSL georganisee rd ..
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Best e co llega 's,

We zo ude n met ee n voorzet ko men voor de e-ma il naa r voorm a lig medew er kers.

Het gaa t m.i . om de vo lgende pe rsonen (m is j e ie ma nd, laat het wet en) :

Financiën:

Jero en Dij sselbloem ;
Menno Snel ;
Er ic Wiebes ;

BD:

Strat eg ie :

Oud-medewer kers per m ail benade re n met onde rs taa nde t ekst , invent arisere n wie geb r uik w il
ma ken van raadp lege n . Daa rn a pas met de pe rsone n die daa r ge bru ik va n wil len maken de
voorwaa rde n waa ron der het moge lij k is bespreken. Uit ga ngs pun t : op KV7 en info r m at ie za l het
do m e in va n fi nanciën niet ve r late n . We ve rtro uwe n ero p da t ou d-m ede werkers z ich daaraa n
houde n als ze er op gew eze n wo rden (en er voor get eken d he bben m iddels een
've rtro uwelij kheid sv erk lar in g ') .

Te kst mail :

Best e ... .

U bent onlangs bena derd in het kad er van het onde rzoe k dat PWC in op dra cht van het m inisteri e
va n Financiën do et naa r aa nleiding v an (sa mengevat ) de ' me mo Pa lmen'. Moge lij k ste lt u er pr ijs
op dat u ter voo r be reidin g o p het interview de ge lege n heid krij gt o m uw v oo r m alige e- ma ilbox e n
ag en da t e raad plegen. We heb be n gezoc ht naar een manier om dit zo goed en veili g mogelijk te
fa cili t eren. I ndien u daa r prij s o p st elt , kunnen we uw o ude e- ma ilbox en agenda besc hikbaa r
ma ken. Helaas is het v anwege de eise n die info r ma t ie beve il iging stelt all ee n moge lij k om de
gege v ens t o ega nke lij k t e ma ken van af het kantoo r van het Minist er ie van Financiën in Den Haag .
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Moc ht u gebru ik wil len maken v an de m oge lij k he id om uw v oo rm ali ge e- ma il box en age nda te
raadp lege n, da n hoo r ik dat graag op ko rte t er m ij n, bij voorkeur deze w ee k, zoda t ik met u
prakt isc h ka n afst e mm en onder w e lke o msta nd ighede n we u h ie rto e in staat kunnen st ellen.

Ik hoop da t ik u hie rmee v an dienst ben.

Namens D

BVA

I ndien inte resse, t elefon isc h onderst aa nde t e be spreken en bij af sp raa k op kant oor sc hr iftelij k v ast
t e legge n in 've rtro uwelij kheidsv erklarin g':

Aanvullende v oorwaa rde n

Op kantoor KV7 ;

Enkel in het geval van oud - mede werker BD in aa nwez igheid v an CI SO v an wege ko ppe ling
aa n 17ma ilbox, voo r PST bes t and v an Fina nciën m et on dersteun ing op de achtergrond (hoeft niet
ze lf ~ imte t e zij n );

'Verk lar ing v an v ertrouwelij kheid' lat en tekenen. Daa rin wij ze n o p het feit dat vanwege de
bestaa nde gehe im houd in g en in fo r ma t ie beveili ging er geen inform atie uit de mail box mag w orden
meegenom en bu iten het domein van Financiën, bij voorbee ld in de vorm v an printj es of fo t o's v an
ma ils o.i.d . Er ku nnen aa nt ekeningen wo rde n gemaa kt en er kan worden gev raagd om speci fi eke
bestanden / age nda-ite ms in hard copy besch ik baar t e ma ken v oor raad pleg ing tij de ns het
int e rvi ew. Deze kunne n in over leg met de onderst eun er worde n gese lect ee rd en in pdf-vo r m
worde n opges lage n en daa rn a do o r de onderste un er worden afged rukt . Hardcopies en
aa ntekeni ngen wo rde n in ee n map ve rtro uwelij k bewaa rd op kantoo r en staa n voo rafgaand aa n
het interview o p kanto o r o p verz oe k t er besc hikking v an de oud-m edewerker . Er wordt geen
ma x ima le tijd sd uur afgesproken, le idend is de behoeft e van de oud - mede werker ( da t ge ldt ook
voor het aa ntal keren). Precieze t ekst v an de v ertrouw elij khe idsverklaring nog nade r t e bepalen;

NB: in de memo d ie t ij dens de bege leidingsco mm iss ie we rd bes proken st onden strenge re
voorwaa rde n, ge richt o p het on moge lij k make n v an het brengen v an in fo buit en het dom ein van
Fin. Bovenst aa nde wij kt daa rvan af in de zin da t somm ige strenge voo r waa rden los worden
ge laten en we het ve rtrouwen da t men zich houdt aa n afsp raken als uit ga ngs pu nt ne men (ipv
'contro le' ) . Van daar dat ee n ' v ertrouw elijkheidsve rklari ng' is voo rgesteld waari n de afsp ra ken
worde n vast ge legd . Die doet uit eraa rd gee n afb reuk aa n de al bestaa nde geheim houdingsp licht,
maa r is ee n m idde l om een aa nta l afs praken v as t te legg en en nad ru l kelii k o( de r de aa ndacht t e
en w ij ove rigens ook)
brenge n. Wij de nken dat dit v oldoet aan de meer posit ieve t oon wa ar
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pr ij s op ste lt . Voo rda t een v oorm a lig medew er ker o p kantoor is o m de m ail/agenda t e raadp lege n
is men t elefon isc h al bekend met de voo rwaa rden.

Met vriende lij ke g roet,

SG-c lust er I BVA-o ffic e
Minist eri e va n Fin an ciën

Korte Voorhout 7
Post bus 20201
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Aute ur

Va n

Aanleiding
I n uw m emo va n 7 a pril heeft u verzoc ht om goed keuri ng voo r het ve rwer ken va n
da t a v oo r Proj ect OZ2 1007 . Al eerde r he bbe n we hi e rov er met rege lm aa t ov erleg
gehad en oo k in de bege leid ingscom m iss ie is dit bes proken . I n deze not it ie geef ik
g raag antw oo rd op uw verzoe k .

Kop ie aa n

Besluit

1 =I heeft als opd rac ht geve r voor dit

on derzoe k beslot en vol led ige
m edewer k ing t e v erl enen aa n uw verzoek. Ui t zo rgv uld ig heid zijn/worden all e
pe rs onen op de doo r u aangegev en lij st t elefo nisc h geïnfo r mee rd . Z ij krij ge n
ge lege nheid eve nt uee l bezw aa r t e ma ken t ege n vers trek kin g bin nen ee n te r m ijn
van twee weken na o nt v angst v an de brief . Als de individue le betro kkene gee n
bezw aar m aa kt da n wordt deze inform at ie aa n u verstrekt co nfo rm het
afgesp roke n prot oco l voo r overdrac ht .

Toelichting
Met u is in goed ov erleg ee n protoco l opges t eld voo r ee n ve ili ge en zorgv u ld ige
ove rdracht van inform atie. Daa rn aast heeft het proces mee r t ijd in bes lag
genom en in ver band m et int erne ad visering ove r het goed ( kunnen) w aa rb orgen
van de rec hte n van betrokkenen bij de v erstrekk ing v an pers oo nsgegevens en de
verantwoo rde lij kheid die de wer kgever heeft j ege ns zij n m edewer kers . Er is
extern ad vi es ingewo nnen va n de landsad vocaa t . Aa n u wo rdt de informa t ie va n
de voll ed ige lij st te r beschikk ing gesteld. Wel is het zo da t va n ui t zo rgv uld ig heid
betrokkenen ee rs t t elefo nisc h worde n geïnform ee rd en da t zij op g ron d van de
AVG ge lege n heid k r ijgen bezwaa r t e maken tege n de v erstrekk ing v an
persoonsgegevens
Het merendee l v an de perso nen op de lijs t is a l ges proken e n hebben all e n
aa ngegev en geen bezwaa r t e heb ben . Wel ga v en diverse bet rok ken aa n dat zij
g raag eerst zelf geïnfo rmee rd willen worden , in het geval u bij zonderheden in hu n
e- ma ilbox zo u aa nt reffen. I n rea ctie is aa ngeg even dat PWC ge bru ikelij k aa n hooren wederh oo r doet a lvorens iets in het onderzoe k te betrekken.
De door u gev raag de la pt op is niet m eer beschikb aa r voo r o nde rzoek . Bijgevo egd
t reft u de toelicht ing/ rea ctie van ICT aa n op het verzoe k .
Wat betreft uw ve rzoek om dig it ale ta sse n is inmiddels met u afgesproken met u
da t dit v erzoe k ver va lt. Door ee n nade re uitleg van ~ - - - - -is ge bleken dat
u d it v oo ralsnog bu it en besc ho uw ing laa t aa ngezien deze info rma tie a l in andere
b ron nen is op ge nome n.
DEP. VERT ROU WELIJK
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Verzoe k PWC raad plegen e-ma ilco r res ponde ntie

Aute ur

c:::::J::=J
Va n

BVA

Aanlei d ing
I n het kade r van haa r onderzoekso pd rac ht heeft PWC v erzocht om em a ilcorrespo ndentie v an (t e nm inste) 33 pers onen in haa r o nde rzoek te m oge n
betrekken.

Kopie aa n

Naa r aa n leid in g van deze v raag is in het kade r v an (o .m .) zo rgv uld ig heid en het
oog op behoorlij k bes tuu r aa n de Landsad vocaa t gevraagd een advi es uit t e
b rengen over de voo rw aa rden w aa ron der aa n d it verzoek kon wo rden
meegewer kt.
Op 4 m ei j l. heeft de landsad vocaa t ee n adv ies uit geb racht , op g ron d waa rvan
ee n aa nt al bes lissi ngen ka n worden genom en over de afha nde lin g van het
verzoek v an PwC e n da a r mee de voo rtga ng v an het on derzoe k.

Beslispunten
1. I n t e st emme n met het te r besc hi k k ing stellen v an de gevraagde
ma il box en voor het on derzoek, en deze verst rekking v an gegevens te
d uiden a ls ee n verst rek king in het kader va n de AVG;
2. I n t e st emme n met de h iern a uit ee n t e zetten w erkwi jze, d ie ee n
praktisc he uitwerkin g beoogd te zij n va n de ove rw eg in gen uit het ad v ies
v an de landsad vocaat, en daa r mee z iet op ee n zo rgvuld ige en
recht mat ige v ers t re kk ing confo rm de AVG;
Toelichting
Naa r aa n leid in g va n de v raag of het moge lijk w as rechtm atig t oega ng te ve rle ne n
aa n PWC om gegev ens u it ee n se lect ie van m ailbox en t e bet re kken in hu n
ond erzoe k, is aa n de landsa dvocaa t ve rzoc ht ee n ad v ies u it te brengen w aa rin de
versch il lende aspect en in same nhang w orden overwo gen. Dit ad v ies t reft u
se paraa t als bij lage aa n.
De landsad vocaat overweegt - st erk sa mengevat - da t de ve rst rekkin g v an
gegev ens u it ma ilbox en, v an de d oo r PWC gemotivee rde se lectie aa n perso nen,
kan worden gezie n a ls een verw erking in het kader va n de AVG (en da t ee n
zorgv u ldige v erstrekking in het kader v an de AVG ook geacht w ord t in
ove ree nst em m ing t e zij n met artikel 8 EVRM) .
Als verw erkin gsg ronds lage n voo r de ve rw e rkin g kunnen worden aa nge mer kt:
a) het vo ldoen aa n de w et te lij ke v erp li chtin g aa n de Kame r inli cht in gen t e
versc haffen, co nfo r m artikel 68 GW, ge let op de aa nl e id ing voo r het o nderzoe k
d ie gelege n is in het st ellen van Kam erv rage n.
Voor zover het o nde rzoek n iet wo rdt verri ch t met het oog op a) , kan als
ve rwerk ingsg ron dslag ook worden gez ien :
DEPARTEM ENTAAL
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b ) het uitvoe ren v an de pub li ekrec ht elij ke t aa k . Da a rb ij kan de Be last ingd ienst
w orden gezien als uitvoerde r van de Wet Ki nderopvang, dat orga nisa to risch
ond erdeel is va n het m inist eri e. De p ubli ekrec hte lij ke t aa kste lli ng waa r aa n
gedac ht wo rdt, is deze lfde a ls die aa n het ops t ell en va n de me mo t en g rondslag
heeft ge lege n, waa rb ij het onde rz oe k t ot doel heeft om v erant w oo rd ing te kunn e n
afl eggen, he rha ling t e k unn en voo rkom en en be nadee lden ophe lderin g t e biede n.
Naas t het besch ikbaa r zij n va n g ro ndslage n vo or de verwer ki ng moet er vo lgens
de La ndsad vocaa t oo k s pra ke z ij n v an noodzaa k . Het noodzaa ksc riterium brengt
met zich mee da t m oet worde n vo ldaa n aa n de e ise n van proportionalite it en
s ub sid ia riteit .
I n het geva l v an a) (de wet t elij ke verp li cht ing) , lig t de rechtvaardig ing in de w et
bes lot en.
I n het geva l v an b) (de pub liekrech t e lij ke t aa k ) vergt het ee n aa nvu ll ende
afw eg ing, waa r bij de Landsad vocaat overweegt da t bete ke nis t oe ko mt aa n de
m aat scha ppe lijke imp act en gevolge n va n de Kinde ropvangt oes laga ffaire en da t
het onderzoek niet goed kan w orden uitgevoerd zo nde r ge br uik t e ma ken va n ema ils.
Daa rn aast overweeg t de landsad vocaa t te n aa nzien van de besc hermin g van de
p rivacy v an bet rokkene n da t het mi n isterie w eliswaa r gee n regeling ke nt die in d it
spec ifieke geva l t oega ng to t ma ilco rrespo nde ntie t oest aa t, m aa r oo k gee n
rege ling heeft d ie d it nad r ukkelij k uit sluit . De landsad vocaa t ove rw eeg t dat aa n
de fun ct ie va n betrokkenen inhe rent is da t werkm ail moge lij k o penbaa r kan
w orden ge maakt op g ro nd v an 68 GW, d e WOB of in het kade r van een
pa rl ement aire enquêt e, waa r mee voor betro kkene in zekere mat e voorzienbaar is
da t hun werkma il o pen baa r zo u k unnen worden.
Da t nee mt ni et w eg da t bij zo nde re zo rg op zij n plaa t is o m priv éco rrespo nde nt ie
zo vee l m oge lij k buite n besc houwin g t e late n . Zoa ls u bekend heeft PWC ee n
w erkwi j ze inge richt d ie er op ge richt is om niet relevante m ailcorrespondentie,
w aa ronder privém ail, zovee l moge lijk en zo v roeg moge lij k in het pro ces uit t e
sluiten van de verde re st appe n in het onde rzoe ks proces , waa rdoor deze situatie
al zovee l mogelij k wo rd t be perkt.
Uit de AVG vloe it ee n info rma t iev erp li chti ng voo rt waa rb ij de landsavocaa t
ove rweegt da t vanwege het bij zond ere kara kt e r van het onderzoek en d e o mvang
de aanvullende inform at iep licht uit d e AVG mogelij k v an t oe pass in g is, die onder
mee r stelt da t bet rokkenen moete n worden geweze n op hun rec ht en, waa ronder
het recht om bezwaa r te m aken.
Dit leidt t ot conc reet de v olgende pun t en w aa rv an de landsa dvo caa t aanbevee lt
betrokkenen te informe ren :
(a) de achterg ron d en het doel van het onderzoek;
(b) welke gegev ens van de bet ro kke nen daa rvoo r geb ruikt z ullen worden
en aa n Pw C worde n ve rs t rekt;
(c) de voorgenomen werkwij ze , in het bij zo nde r m et bet rek king t ot de
selectie v an voor het on de rzoek relev ante gegev ens
(d ) de ve rde ling van v erant woordelij khede n tusse n het m iniste rie en PwC
m et bet rek kin g t ot de versc hill end e verwe rkin gsa ct ivi te it en;
(e) de recht en van de betro kkenen;
( f) co nta ct gegevens bij zowel het mini st er ie als PwC w aa r betrokkenen
t erec ht kunnen voo r nadere info r ma t ie en het u it oefe nen v an hun
rech t en.

Dit heeft geleid t ot het op st ellen van ee n br ief, waa ri n betro kkenen schrifte lijk
worden geïnfo rm ee rd en bove nst aa nd e punten zij n v erwerkt . De br ief is a ls
b ij lage gevoegd .
De v oo rgest e lde werkw ijze is nu, voor alle bet rokkenen, als v olgt:
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Telefonisch contact opnemen, to el ichten da t er een onderzoe k is dat
d oor PWC in o pd racht v an het m inis ter ie wordt ve rricht , m et het oog op
de memo Palmen, da t binnen d it onde rzoek doo r de onderzoe kers ee n
v erzoe k is gedaa n to t het raad plege n van de m a il box v an bet rokkene,
o m da t de onderzoekers die m oge lij k relev ant ac ht en voor het
bea nt w oorden v an ee n onderzoeksvraag , en dat het gaa t om ee n
bepa al de pe rio de.
Da t het m in isterie in het kade r van de AVG v an plan is deze geg evens te
v erstrekken .
Dat de bet rokkene ee n sc hrifte lij ke bevest ig in g e n t oe li chti ng k r ijgt op dit
gesp rek en het voornem en de gegevenµe_sbesc hikkin g te ste ll en, waa rin
betro kkene ook za l wo rden geweze n o p L_Jrec ht e n, mee r in het
bij zonder D recht om bezwaa r t e ma ken, en da t daa rvoo r ee n te r m ij n
v an t wee weken open st aa t ;
Na het te lefo ni sc h co ntac t wordt aa n betrok kene de brief verstuurd ( per
ma il of reg uliere pos t, afhankelij k van de voo r ke ur die men in het
t elefo ongesp rek heeft aa ngegeve n) . I n d ie bri ef ko m en alle punt en d ie in
het gesp rek aa n de o rde zij n ge kom en aan bod, eve na ls andere
prakt isc he za ken met betrek kin g t ot de hi ervoor aa ngehaa lde opsomm ing
a t/ m f;
Er w ordt pra kti sch n iet lange r onderscheid gemaa kt tussen bet rokkenen
op ba s is v an hun a m btelij k hiëra rchische status, met de kanttekenin g da t
v oo r uit lo pe nd op het defin it iev e ad v ies reeds t e lefo nisch cont act is
gezoc ht m et ee n be perkt e se lect ie va n (voo r ma li ge ) bewi nds perso nen e n
hoge a m bte naren, co nfo r m ee n ee rdere afspraa k in de
bege leidingsco mmiss ie. Zij he bbe n nog geen brief ontva nge n m aa r z ul len
dezelfde brief k rij gen a ls de ' reg uliere' medew erkers. (Z ie v oor ee n mee r
gedet ailleerde lij st v an te benade ren en reed s ge belde pe rso nen de
bij lage ) ;
All e medewerkers wo rde n kome nde wee k t elefon isc h be nade rd. OIF
neem t d e u itvoe rin g h ierv an prakti sc h voo r haa r rekening ;
U wo rdt v erzoc ht m et deze w erkwij ze en de inhou d v an de br ief in t e stemm en .
Na de pe riode v an twee weken , waa r binne n ze bezwaa r k unn en ma ken, zu llen de
gegev ens daad wer kelij k t er besch ikkin g ko men va n PWC. Tenzij er bezwaa r is
gemaa kt, in w elk geva l intern j u r id isch ad vies ov er de gev olgen daa rvan za l
moet e n w orden geform ulee rd (of extern ingewonnen).
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Van:
Aan:

R 7 J)(BVA)
_ _ (BVA)

Ondet"werp:

FW: OZ2 1007 - Voorstel tekst oproep voor informatie in het kader van het onderzoek door PwC
dinsdag 6 juli 202 112:29:09

Datum:

Onderwerp : OZ21007 - Voo rst el tekst o proe p voor info rm ati e in het kader va n het o nde rzoek
doo r PwC

Hoi C ] c=],
Wij zouden nog met een tekstvoorstel komen voor oproep voor informatie in het kader van
ons onderzoek. Zie hieronder.
We hebben geprobeerd hierbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij de tekst die jullie
gebruiken om medewerkers te informeren inzake ons verzoek tot interview.
Zoals vanochtend besproken overleggen we graag nog even over de 'doelgroep' waaraan
deze oproep gestuurd zal gaan worden.
Hoor graag jullie eventuele vragen/opmerkingen hierbij .
Alvast bedankt,
Grt. ~

De minister-president heeft tijdens het debat over het rapport van de Parlementaire
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag van 19 j anuari jl. toegezegd dat een extern
onderzoek zal worden ingesteld naar de gebeurtenissen rondom het memorandum van de
vaktechnisch coördinator Toeslagen over de CAF-11 zaak (de zgn "memo Palmen").
PricewaterhouseCoopers (hierna PwC) voert dit onderzoek momenteel uit in opdracht van
de SG van Financiën.
Het onderzoek ziet op de gebeurtenissen rondom het memorandum van de vaktechnisch
coördinator Toeslagen over de CAF-11 zaak, daterend uit 20 17 (de zgn "memo Palmen"),
en daarnaast in het bijzonder op de gebeurtenissen in de periode juni 20 19 rondom dit
memo. Ik hecht eraan duidelijk te vermelden dat het geen persoonsgericht onderzoek, maar
een fe itenonderzoek betreft. Aan de externe onderzoekers is de opdracht verstrekt om
onderzoek te doen, gericht op het reconstrueren en inzichtelijk maken van alle
gebeurtenissen vanaf het opstellen van het memo, in maart 20 17, tot en met het toezenden
van deze memo aan de Kamer in november 2020.
In het kader van het onderzoek heeft PwC reeds diverse (oud-)medewerkers uitgenodigd
voor een interview.
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Middels deze oproep willen wij degene die niet door PwC benaderd zijn, maar wel
beschikken over mogelij k relevante informatie, verzoeken zich te melden bij
[contactgegevens MinFin] . Indien gewenst kunt u ook direct contact opnemen met PwC
[contactgegevens c=]].
De onderzoekers benadrukken dat informatie met name relevant is voor het onderzoek
wanneer u deze 'uit eerste hand' heeft verkregen (bijvoorbeeld door aanwezigheid bij een
bijeenkomst of een gesprek of uit documenten die u zelf heeft ontvangen of ingezien).
Financiën wil graag volledige medewerking verlenen aan dit onderzoek en vindt tevens
een zorgvuldig proces richting alle betrokkenen van belang.
Mocht u naar aanleiding van deze oproep vragen hebben, dan kunt u hiervoor contact op
nemen met [in te vullen door MinFin]

Pw C I
Phone1 - - - - - - - - - - ~ - ~
Email :
wc .co m
PricewaterhouseCoopers Advisory N. V. (Kv K 34 180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 11066 JR I P.O. box 9035 1 11006 BJ I A msterdam I the Netherlands
www.pwc.com/nl
'PwC' is t he brand unde r which PricewaterhouseCoopers A cco unt ants NV (Ch amber of Commerce 34 180285),
Pricewa lerhouseCoo pers Belast ingadvise urs NV (Chamber of Comme rce 34180284), Pri cew aterhouseCoopers A dvisory NV
(Cha mbe r of Commerce 34180287) , Pricewale rh ouseCoopers Comp liance Services BV (Cha mber of Commerc e 51414406) ,
Price walerhouseCoo pers Pensions , Aclua rial & lnsurance Serv ices BV (Chamber of Co mmerce 54226368),
Pricewa lerhouseCoo pers BV (Cham ber of Co mme rce 34180289) and othe r co mpa nies operate and provide services .
These services are governed by Genera ! Terms & Condilions ('a lgemene voorwaa rd en'), which include provis ions rega rding ou r
liability. Purc hases by these co mpanies are governed by Genera ! Terms and Conditions of Purchase ('algemene
inkoopvoorwaarden).
A t www .pwc .nl more det ailed information on t hese companies is availab le, including these Genera ! Terms and Conditions and t he
Genera! Terms and Conditions of Purch ase , w hi ch have also bee n fi led at the Amsterda m Chamber of Commerc e .
The content s of lhis e-ma il and attac hments, if any , is confidential and only intended for t he person(s) to which il is add re ssed . lfyo u
receive l his e-mail in error then we kindly req uest you to info rm the se nder lhereof immed iate ly , and t o delete the e-mail and the
attachmen ts without printi ng , copying or d istribu ting any of those .
The publicat ion , copying whole or in part or use or disseminali on in any other way of the e-mai l and attachment s by ot hers t han the
intended person(s) is proh ibited
PwC ca nn ot guara ntee t he security of ele ct ro nic communica li on and is not liab le for any negat ive conseq ue nce of t he use of
e lect ro nic co mmunicat ion , includ ing bul not limited to , damage as are su lt of in or non-co mplete de live ry or delay in de livery of any
e-mail; the text of the e-ma il as sent is decisive
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Beste .. .
Zoa ls u weet voert PwC op dit momen t in mij n opdrac ht ee n feite nonde rzoek uit naa r het
memorand um van vaktec hnisc h coörd inator, mev rouw Pa lme n . Ove r d it onderzoe k hebben w ij
reeds co ntact gehad .
In het kader van het o nde rzoek heeft PwC recent gevraagd om oo k a nde re comm unicat ie dan ema il te m oge n betre kken, die re leva nt zo u kunnen zij n voo r het onderzoe k. Het gaa t daa rbij
co ncreet om eventue le commu nicatie d ie v ia What sApp, ( i-)sms en/o f an der be richt enve rkeer is
gevoerd.
Graag vraag ik hierb ij aa n u of u hieraa n op vrij willige bas is uw medewe rk ing zo u w ill en geven.
Ind ien dat het geva l is, da n za l in ove r leg met PwC, Financiën e n u bezien wo rden hoe de exact e
(technisch e) invulli ng kan plaatsvinden . Dit is m aatwerk, waarb ij ik w il be nad r ukken dat in de
wij ze waa rop d it word t ingev uld, met zo vee l moge lij k zorg za l plaa t sv inden om n iet re leva nte
informat ie, waaro nde r privéin format ie, buiten beschouw ing t e laten.
Toe lichting
In zij n algemeen he id kan de commu nicatie over ee n berichten-app zoa ls Whatsapp een
bestuurlijke aange legen heid zijn. Dit is met name aan de o rde gekomen na een uitspraak va n de
ABRvS uit 2019 1 en heeft onder mee r ge le id tot de Rij ks brede bekendma k ing va n ' leidraden'
(facts heets) ove r de omga ng met deze soort dat a, d ie oo k onder de re ikwij dt e va n de WOB kan
va ll en. Het m inist erie is niet be kend met de betreffe nde be richt en, ma a r begrij pt we l de releva ntie
van dit verzoek v oor het onderzoek. Het ministe rie is zich echter evenzeer bewust dat deze
informat ie niet allee n op za kelijke, maa r ook persoo nlij ke devices aanwezig ka n zij n , en dat het
m in ist erie in be ide geva llen n iet vanze lfsp rekend over deze info r mat ie besc hikt . Daa rnaast
rea lise ren w ij o ns terdege dat de aard va n de m iddelen d ie geb r uikt worden om deze soort
comm unicat ie te voe re n, zoa ls WhatsAp p, het zeer aa nneme lij k maakt dat op deze med ia naas t
releva nte za kelij ke informat ie ook vee l - of ze lfs overwege nd - persoo nlij ke info rmatie aa nwezig
za l zij n .
De bovenstaa nde overweg inge n leiden ertoe dat ik een beroep w il doen op uw bere idwillig hei d, e n
u vraag om med ewe rk ing te ver lene n aa n het verzoe k va n PwC. Allereerst door aa n te geve n of u
de verwacht ing heeft dat er sp ra ke is va n relevant e comm unicat ie, te n t weede wa ard ie
co mm unicat ie zich bev indt , en to t slot d oo r mee te we rke n aan het veili gste llen van die data door
PwC, t eneinde het bes ch ikbaa r te maken in het on d erzoe k.
I k hec ht er aa n te bena d r ukken dat als e r vo lgens u spra ke kan zij n v an releva nte data, en u
bes lu it mee t e wer ken aa n het ont slu it en erva n, PwC met u in ove rleg za l trede n ove r ee n w ij ze
waa rop d it ve iligste ll en kan pl aa t sv inden, d ie zovee l moge lij k in ove reenst emm ing is met het
gevoe lige en vert rouwe lij ke kara kter va n de ond erzoc hte devices en de informatie d ie zich daa rop
bev indt . Voorop moet staan dat de werkwij ze va n PwC zovee l moge lij k in ove ree nste m m ing is met
uw gevoe l va n zorgv uldigheid en tege lij kertijd d at PwC de ond erzoeksmethod iek ka n
ve rantwoorden . PwC heeft m ij verzekerd voo r be ide aspecte n goed aand acht te heb ben en zij z ien
daarvoo r vo ldoende mogelij kheid .
Graag verneem ik of u uw medewe rki ng w il ve rlene n, wa arna ik de onderzoekers m et u in contact
za l brengen voor de verdere uit voe rin g . Finan c iën za l daa r bij aa nges lote n bl ij ven om de
afgesp roken zo rgvu ld ighede n te waa r bo rge n. Mocht u o nda nks de zo rgvuld ighe id waarmee we dit
verzoe k hebben w illen om klede n niet we nse n meewerken aa n dit ve rzoe k, d an respect ee r ik da t en
verzoe k ik u dit met een korte toelic ht ing aa n m ij kenbaar te make n.

Hoogachtend ,
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Communicatieplan van Aanpak - interne communicatie
Onderzoek memo Palme n
Versie 10 mei 2021

1

1057188

00027

1. Aanleiding en achtergrond
Va naf maa rt '21 v ind t het onderzoek naa r m emo Pa lme n plaa t s. Ee n onderzoe k om : m ee r zic ht te
k r ijge n op de t otsta ndko mi ng va n het m emo en de betrokkenh eid h ierb ij va n ( oud)bew indsperso nen en (o ud) medew erke rs.
De uitvoe ring va n het on derzoek li gt in ha nde n va n PWC en best aat u it :
1. Ide nt ifi ce ren, verzame len e n ve rw erken va n besch ik ba re en moge lij k re lev ante info rmatie ;
2 . Onderzoe k v an de v erzame lde info rma ti e en voo r be reid ing va n de int erv iews ;
3 . I nte rv iews met pe rso ne n d ie va n u it h un (v oorma lige ) f u nct ie releva nt zij n voo r de
bea ntw oord ing v an de on derzoe ks v rage n;
4 . Ra p po rtage va n bev indinge n met daa r in de bea ntwoo rd ing va n de onde rzoe ksvrage n.
Het ond erzoek w o rdt bege le id doo r ee n inte rn e bege leidingsco mmiss ie w aa r va n ui t iede r ond erdee l
ie man d in ve rtege nwoordigd is.
Plan ning van het onderzoe k v olgt z.s.m.

2.

Uitdagingen communicatie

Er zij n meerde re uit dag inge n v oo r de comm u n icatie t e be noeme n.
•

•
•
•

Hoge gevoe li gheid va n het onde rw erp. Bij somm ige med ewerkers omdat de gebe urten isse n
va n afge lope n j are n va n g rote impact zijn geweest op h un werk en zij z ich nog steeds
ge kwets t voe len, b ij and eren omdat z ij erva n ba len da t de negat ieve pu b lic it eit ro ndo m het
o nderzoek afst ra a lt op hu n w e rk en werkgever.
Span n ing t ussen medewerkers en onde rzoe ker, waa r bij fr ict ie heers t ove r de u it v raag va n
o nde rz oe kers.
De ope n baa r heid va n het onderzoe ksrapport.
De in te resse van u it med ia voor de prob leme n ron do m toes lage n.

*RTL heeft zich recent gemeld met vragen ove r het onderzoek.
*Trou w linkt inhoud memo Palmen in relatie tot hersteloperatie
3.

Doelgroepen
I NTERN

(oud) mede werkers kerndepartem ent; Toeslagen en BD die betrokken zijn bij het onderzoek
►

►

Grote interesse ; betro k ken en u it gespro ken ; maa kt zich zorgen over wat er moge lijk naar
vore n ko mt en w elke ro l h ij / z ij daar zelf in spee lt.
Wil nauwgezet geï nform eerd w orde n ove r het onderzoek; wil ui t leg /toe licht ing en w il wete n
hoe de leid ing va n de organ isatie op de bevi nd inge n reageert.

Mede werkers Toeslagen (inclusief herstelorganisatie)
►

►

Geïnt eressee rd en ma akt z ich zorge n over of het onderzoe k en of d it zijn/h aar werk gaa t
beïnv loede n.
Wil op hoofd lij nen geïnformeerd worden, w il len u it leg/ t oe licht ing als er n ieuws fe ite n naar
vore n kome n en wil daa r oo k op reagere n

Mede werkers kerndepartement en BD breed
►
►

Grot endee ls mat ig geï nteresseerd , of ziet zichze lf niet als bet ro k ken bij d it onderwerp .
Wil op hoofd lij nen geïnformeerd worden en voora l info rm at ie als er ( nieuws)fe it en naar
vore n ko me n en w il da a r oo k o p r eage ren.

GOR
►
►

Betro kken , voo ra l geï nteressee rd in of er n ieuwe feit en bov en ko men
Wil nauwgezet geï nform eerd w orde n, wil len u it leg / toe li cht ing a ls er fe it en naar v oren
kom en en met SG/ DG in ove rl eg in dat geva l

Top 20 0 / Team leiders
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►

Betrokken . Heeft behoefte aa n inform at ie ove r onderste uning bij emoties v an medewe rkers
en Q&A's in geva l er v rage n va n medewerkers kome n.

EXTERN
Naast reg uliere med ia :
•
Sta keho lde rs Toes lage n en Be las ti ngd ienst
•
Ged upee rde o ude rs (oa vi a ou derpa nel)

4.

Impact op de organisatie

De moge lijke impact van de rap portage loo pt u it ee n va n gerin g , t ot groot : waa r bij de med ia
k r it isc he za l zij n t ege no ve r t oes lage n wat doo r medewerke rs als kwetse nd kan w orden er va ren, t ot
zee r groot : er kome n nie uwe feiten na ar voren die nega t ief zij n voor de orga nisa t ie. I n het laa ts t e
gev al za l het oo k im pa ct hebbe n op de reput at ie van Toes lage n en BD en de v erh oud ing met
o ude rs d ie in het herst eltraj ect zitten.
Fases
Gro fweg kan de pe riode van onderzoek Pa lm en w orde n ingedee ld in twee fase n:
1. On de rzoek
2. Onde rzoe ksrappo rt ge reed en aa nbied ing
Ged urende de ee rste fa se li gt de fo cus van de com mu nica t ie op het tij dig en tra nspa rant
inform eren v an de doelg ro epe n. De int ern e co mmu nica tie ri cht zich in deze fa se in principe da n ook
op het inform e ren ove r de aa n leiding en het t oe li cht en v an het doe l, p lanning en pro ces v an het
ond erzoek .
Voo r wat bet reft de tweede fa se ge ldt da t de (intern e) im pact van de rap portage afhangt va n de
bev indingen uit het o nde rz oek . I n v ers chil lende scenario's bl ij ft de fo cu s li gge n op trans pa rant
inform eren v an m edewerkers w aarb ij aa ndac ht za l zij n voo r m on ito r ing en opvang van e moti es bij
m edewer kers . Daarn aast ka n in het geval van g rot e im pac t duid ing w orden gegeven ove r de
bev indingen en moge lij ke co nseq uenti es doo r de ambtelijke t op .
T ijd slij n : Definit ief rappo r t - Financiën form eert r eactie - Rapport incl. reacti e naar de Tweede
Kamer.

3.

Communicatie doel en strategie

Het doe l v an onze int ern e com m un icatie is (oud)m edewerkers en leidinggevende n t e help en
beg r ij pen wat er gebeurt en waa rom , het ondersteunen bij het opvangen v an emot ies die het
o nderzoek op roept en het in perspect ief plaatse n v an wat er naa r voren ko mt t ijd e ns het
o nderzoek .
Open en transparant informeren
Doelgroep : alle mede werkers
Doel: info nn eren (weten)
Alle intern betro kkenen t ranspara nt inform eren ove r het ond erzoe k, het proces en de vo ortga ng .
Be lang rij ke eleme nt en in de informatie zij n:
- doel en opdrac htgever v an het ond erzoek
- ro l kern departe ment; Toes lage n en BD (gegev ens aa nlev eren)
- ro l PWC (wat zij doen)
- zod ra w e iet s wete n , da n delen w e da t (ve rw ac htinge n manage n)
•

Kana len en m idde len: I nt ranet Toes lagen/ BDVD, Rij ksportaa l, ma nage m ent upda t e,
ve rw ijze n van medewer kers naa r waa r ze t e rec ht ku nn en met vrage n ( lede n
bege leidingsco mmissie)

a) Duiden en toelichten
Doelgroep: geïnte r esseer de medewerkers
Doel: een slag dieper informeren ( begrijpen) / mogelij kheid vrage n stellen / r eact ies peilen
We biede n t ij dens het onderzoe k v ers ch illende vorm en van com m un icatie aa n waa rin we het
o nd erzoe k nader d ui den, waa r in ee n aa ntal boegbeelde n het w oo rd neme n ove r het onderwerp en
3
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w aa rbij m edewer ker s de moge lij kh eid heb ben om vrage n t e stell en. De exac t e opzet, het doel en
de aanpa k worden verder uitg ew erkt . Afhankelij k van de im pact op de organ isa t ie orga niseren we
b ij het uitkome n van de rappo rtage ee n w eb inar .
•

V ideo/ Webin ar

b) Ondersteunen leidinggevenden
Doelgroep : alle leidingg evenden
Doel: m anagers equip eren om m et vragen en zo rge n bij eige n mede werkers om te g aan
Leid inggev ende n zu ll en m oge lijk on der st eun ing wil len bij het bea ntwoo rden van vragen van
m edewer kers en het opvange n v an zorge n en em ot ies . D it w il len w e bi ede n in de v orm van ee n
Q&A spec ifi ek voo r deze doelgroe p en evt . ext ra info r ma t ie v ia m anageme nt upda t es .

•

Q&A

c) Monitoring extern
Of w e bij het uit kom en van de rappo rtage ze lf act ief naa r bu it en trede n, m oet nog worden bez ie n
en ook v ia w elke kanaa l. Mogelij k v ia de st aatssec ret ari s. Monito r ing va n het se ntiment in de m ed ia
is in ee rst e in sta ntie voo ral voo r het int ern e se nt ime nt van be lang .
•

4.

I n de reg uliere m o nitoring za l bij het uitkom en v an het rapp ort spec ifi ek op d it onde rw er p
w orden ge monito rd.

Organisatie van het onderzoek en de communicatie

LJ

I is form ee l o pdrac htgev er van het onderzoek.

L_----====='--------'===='-

Aanst uring en coö rdinat ie va n het o nderzo ek ligt bij de h iervoor ingeste lde bege leidingscomm issie
w aa r van uit elk onderdee l in de or ga nisa ti e ee n MT-lid in vertegenwoord igd is .
Voor wat bet reft de oraa n isat ie va n de com m unica t ie :
en 1
1
!(ac hte rvang !

n

1

1

1

~oe rt de reg ie en ~

Qz ij n aa nges loten als woordvoerder en

~c_
o_m_m
~ unicatiead v ise ur. Bij de Be lastin gd ie nst e n T oesl age n li gt de coö rd inatie v a n de comm unica t ie

b ij L J

1

Direct ie BOA en OIF info rm eren de pe rson en die ge hoo rd wo rde n ove r het pr oces e n de st and van
za ken. Deze g ro ep wordt na uw bege leid.
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Concept Detail plan van aanpak
Wannee

Wat

Actie communicatie

voorbereiding

Opstarten communicatie kernt eam

wie

r

Sch rij v en Q&A
Sch rijven Q&A
Wat is onderzoek memo Pa lmen?

Artike l

..
..

Man agement update
Rijks portaa l
BD Vandaag
I nt ranet Toes la gen

- doe l en eigenaa r van het onde rzoek?
- ro l Kern departeme nt ; Toes lagen en BD
- ro l onderz oe ke rs (expliciete t aak)

Voorbe reiden van commmiddelen voo r duiding
onderz oek
Publicat ie Rapport

Monito ri ng med ia (int ern en ext ern)

Communicatiemid delen die
bijd ragen aa n het duiden
van het rap port
Artike l

..
..

Management update
Rijks portaal
BD Vandaag
I nt ranet Toes la gen
Ba sberi chten

I n bericht van SG melding maken v an onderz oek
en v erwij zen naar waa r meer info te vinden is

Vragen en zorge n van medewerkers bij T oeslagen tijdens de POK waa r we parallelle n
zie n met het onderzoe k naar Memo Palmen
Deze v ragen vonmen de bas is voo r fe it elij ke comm u nica t ie en oo k inp ut voo r Q&A
Algemeen
Wat is de scope v an het onde rzoek ? (on de rsch eid fe it enonderzoek en integ ri te itso nde rzoek )
Wat is het t ij dpad ? Stappen in het p roces?
Wa t is de ro l van m inf in / de BD en Toes lagen? Hoe we r ken ze samen , wie is de t rekker ? Wat
bepa len ze we l en n iet?
Waa r kan ik hee n a ls ik zo rge n of vrage n heb hierov er?
Wie zitte n er in d e begeleid ingsci e?
V a nuit angst/zorg:
Kan ik oo k opge roepe n worden voor een interview?
Mag ee n externe pa rtij om gegevens u it e-m ail en te lefon ie vrage n?
Wat als ik nu voor ee n ande r Be las t ingd ie nst ond erd ee l w e rk mo et ik da n nog st eed s?
Staa t m ij n naa m in de st ukken d ie worde n ingelev erd en wordt da t o pe n baa r?
I s er een ka ns da t er iets naar boven kom t wa ar mee ook m ij n posit ie in het ged ing ko m t?
Hoe g aa n we med ia ( proact ief) in lichten?
Vanuit rechtvaard ighei dsgevoel :
Gaa t n u de onde rste st een boven kome n?
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Ministerie van Financiën

Di rect o r aa t Ge n e r aa l
Toesl agen

TE R INF ORMATI E
Aan

Bege le idingsco mm issie Proj ect OZ21007

D atum
12 m ei 20 2 1

A ute u r s

notitie

Onderbouwing te v erzame len m ail boxen Toes lage n

Aanlei d ing
De m ini st er-p res id ent heeft tijd ens het deba t ov er het ra pport van de
Par le m entaire On de rvrag ingsc o mm iss ie Kinderopv angtoes lag va n 19 j anua r i j l.
toegezegd da t ee n exte rn onderzoe k za l worden ing este ld naa r de ge beurtenisse n
rondom het mem orand um v an de v aktec hn isch co örd inator Toeslage n ov er de
CAF- 11 zaa k, date rend u it 2017 . Daa rn aast m eer in het bij zo nder de
ge beurtenisse n in de pe r iode jun i 20 19 rondom d it me morand um .
Het onderzo ek is inm id deis geg und aa n Pw C. Op bas is van openbare bron nen,
POK v erh oren en aa nvu llende inform at ie hebben de o nderzoekers ee n lij st
sa menges teld va n fun ct ionari sse n d ie betrokken zijn geweest bij het memo
Palme n en de bes prek ingen in de j uni week van 2019 .
Deze f unct ionar isse n zij n:
Naam
Wop ke Hoe kst ra
Jeroen Dij sse lbloem
Alexand ra va n Huffelen
Menno Snel
Erik W iebes

LJ

1

1
~

c=Jc=J
c=J
D
~I
~~
1

11

~

1

f--

1
~

DD

~

~c=J
D

1

D

Il

~

1

~

Functie
Min ist er van Financiën okt ober 2017 - hede n
Min ist er van Financiën novemb e r 2012 - oktobe r 20 17
Sta atssecreta ris v an Financ iën janu ari 2020 - hed en
Staa t ssecreta ris van Financië n okt obe r 20 17 - decem ber
2019
Staa t ssecret a ris v an Financ iën feb ru ar i 2014 - o ktobe r 2 0 17
Financiën maa rt 2020 - heden
Financiën aug ust us 2013 - feb ru ari 2020
Financiën 2017 - hed en
!Fisca le Zaken
IBOA
IDJ Z
Toes lagen Aug ust us 2020 - hede n
Belast ingd ienst Jun i 2020 - heden
belastino dien st Ja n uari 20 17- Jan uari 2020
IFJ Z
!Toes lage n
iFJ Z
IFJ Z
!Toeslage n
!Toes lag en
~oes lage n t m 20 18
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Sa nd ra Pa lm en

De o nderzoe kers hebbe n aa n Toes lage n gev raagd ee n lijst m et m edew e rkers op
t e ste lle n die bet rok ken w are n b ij de v oorb ere id in g v an de bes p re k ing v an het
me m o met de t oen m a lige st aa t ssecret ar is van fin anc ië n op 4 j un i 20 19. Het doe l
va n de o nderzoe kers is o.a . om te achte rha len wie het memo-Pa lme n t usse n
m aa rt 2017 en nove mber 2020 , toe n het einde lij k naa r de Kamer gestuu rd werd ,
a llemaa l ge kregen heeft .
Uitga ngs p unt v oor deze select ie is ee n ma il v a n 3 j un i ( ge ri ch t aa n 30 pe rso nen
en in ko pie aa n 4 persone n ) waa rin de bet rokke ne n de laa t st e ve rsi e va n de
st uk ke n voo r de bespre k ing v an 4 ju ni ontv ange n (Z ie bij lage 1).
Op bas is va n gesp re kke n m et een aa nta l va n de geadresseerde n zij n de
perso ne n d ie s lec hts zijde lings betrokke n zij n gewees t in de j un i wee k en
perso ne n d ie geen in houde lij ke rol heb be n gespeeld bij de totst and komin g en
besprekin g va n de st ukk e n v a n deze li jst v e rwij derd.
D it heeft ge le id t ot het aa n lev e re n van 14 pe rs one n v anu it Toes lage n w aa rv an 3
pe rso ne n reeds op de PWC lijst sto nde n.
Naam

Fu nctie

1

1n1

-

Opme rk in
g

IDJZ

1

~

1

Staat op
PWC lij st

r oeslagen

L_JL_J

Geadresseerde in bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 201 9 .

IBOA

Il

1

1

1

1
1

1

Il

Il

~elastingdie nst
IFJZ

L_JL_J

PGFZ

1

1

IL_J

Geadresseerde in bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 201 9 .

IBOA

L_JL_J

LJI

Staat op
PWC lij st

FJZ

1

1

LJ1

1

IFJZ

1

IUHB

LJL_J

1

UHB

LJL_J

Geadresseerd e in bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 201 9 .
Geadresseerde in bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 201 9 .

i oesla gen

LJ

Onde rbouwing

1

IUH B

Staat op
PWC lij st
Geadresseerde in bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 201 9 .
Geadresseerde in bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 201 9 .
Geadresseerde in bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 201 9 .
Opstel ler van de bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 201 9
Geadresseerd e in bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 201 9 .
Geadresseerde in bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 201 9 .
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Beste .. .
Zoa ls u weet voert PwC op dit momen t in mij n opdrac ht ee n feite nonde rzoek uit naa r het
memorand um van vaktec hnisc h coörd inator, mev rouw Pa lme n . Ove r d it onderzoe k hebben w ij
reeds co ntact gehad .
In het kader van het o nde rzoek heeft PwC recent gevraagd om oo k a nde re comm unicat ie dan ema il te m oge n betre kken, die re leva nt zo u kunnen zij n voo r het onderzoe k. Het gaa t daa rbij
co ncreet om eventue le commu nicatie d ie v ia What sApp, ( i-)sms en/o f an der be richt enve rkeer is
gevoerd.
Graag vraag ik hierb ij aa n u of u hieraa n op vrij willige bas is uw medewe rk ing zo u w ill en geven.
Ind ien dat het geva l is, da n za l in ove r leg met PwC, Financiën e n u bezien wo rden hoe de exact e
(technisch e) invulli ng kan plaatsvinden . Dit is m aatwerk, waarb ij ik w il be nad ru kken dat in de
wij ze waa rop d it word t ingev uld, met zo vee l moge lij k zorg za l plaa t sv inden om n iet re leva nte
informat ie, waaro nde r privéin format ie, buiten beschouw ing t e laten.
Toe lichting
In zij n algemeen he id kan de commu nicatie over ee n berichten-app zoa ls Whatsapp een
bestuurlijke aange legen heid zijn. Dit is met name aan de o rde gekomen na een uitspraak va n de
ABRvS uit 2019 1 en heeft onder mee r ge le id tot de Rij ksbrede bekendma k ing va n ' leidraden'
(facts heets) ove r de omga ng met deze soort dat a, d ie oo k onder de re ikwij dt e va n de WOB kan
va ll en. Het m inist erie is niet be kend met de betreffe nde be richt en, ma a r begrij pt we l de releva ntie
van dit verzoek v oor het onderzoek. Het ministe rie is zich echter evenzeer bewust dat deze
informat ie niet allee n op za kelijke, maa r ook persoo nlij ke devices aanwezig ka n zij n , en dat het
m in ist erie in be ide geva llen n iet vanze lfsp rekend over deze info r mat ie besc hikt . Daarnaast
rea lise ren w ij o ns terdege dat de aard va n de m iddelen d ie geb r uikt worden om deze soort
comm unicat ie te voe re n, zoa ls WhatsAp p, het zeer aa nneme lij k maakt dat op deze med ia naas t
releva nte za kelij ke informat ie ook vee l - of ze lfs overwege nd - persoo nlij ke info rmatie aa nwezig
za l zij n .
De bovenstaa nde overweg inge n leiden ertoe dat ik een beroep w il doen op uw bere idwillig hei d, e n
u vraag om med ewe rk ing te ver lene n aa n het verzoe k va n PwC. Allereerst door aa n te geve n of u
de verwacht ing heeft dat er sp ra ke is va n relevant e comm unicat ie, te n t weede wa ard ie
co mm unicat ie zich bev indt , en to t slot d oo r mee te we rke n aan het veili gste llen van die data door
PwC, t eneinde het bes ch ikbaa r te maken in het on d erzoe k.
I k hec ht er aa n te bena d r ukken dat als e r vo lgens u spra ke kan zij n v an releva nte data, en u
bes lu it mee t e wer ken aa n het ont slu it en erva n, PwC met u in ove rleg za l trede n ove r ee n w ij ze
waa rop d it ve iligstellen kan pl aa t sv inden, d ie zovee l moge lij k in ove reenst emm ing is met het
gevoe lige en vert rouwe lij ke kara kter va n de ond erzoc hte devices en de informatie d ie zich daa rop
bev indt . Voorop moet staan dat de werkwij ze va n PwC zovee l moge lij k in ove ree nste m m ing is met
uw gevoe l va n zorgv uldigheid en tege lij kertijd d at PwC de ond erzoeksmethod iek ka n
ve rantwoorden . PwC heeft m ij verzekerd voo r be ide aspecte n goed aand acht te heb ben en zij z ien
daarvoo r vo ldoende mogelij kheid .
Graag verneem ik of u uw medewe rki ng w il ve rlene n, wa arna ik de onderzoekers m et u in contact
za l brengen voor de verdere uit voe rin g . Finan c iën za l daa r bij aa nges lote n bl ij ven om de
afgesp roken zo rgvu ld ighede n te waa r bo rge n. Mocht u o nda nks de zo rgvuld ighe id waarmee we dit
verzoe k hebben w illen om klede n niet we nse n meewerken aa n dit ve rzoe k, d an ve rzoek ik u d it met
ee n t oe lichting aa n m ij kenbaa r te ma ke n.

Hoogachtend ,
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Q&A Feitenonderzoek naar de gebeurtenissen rondom het memo van de vaktechnisch
coördinator Toeslagen
Wat is de scope van het onderzoek?
T ijd ens het debat ove r de POK va n 19 j anuari j l. heeft de mi n ist er- pres ident r ichting Kame rlid
Om tzigt ee n extern onde rzoek t e lat en inst ellen om de vrage n over de gebeurtenissen ro ndom het
me mo van de vaktechn isch coördinator Toes lagen te kunn en beantwoorden. Het feit enonderzoe k
( gee n integ rit eitsonderzoek) rich t zich - sa mengev at - op het reconstru eren en inz ichte lij k maken
van all e gebeurteni sse n vanaf het opst ell en v an het m e mo in m aa rt 2017 , to t en m et het
t oeze nde n van het m emo aa n de Kame r in novembe r 2020. Deze t oezegg ing is 29 ja nuar i door
St aa t sec ret aris Van Huffele n met ee n Ka merbrief bev es t igd .
Wat is het tijdpad? Stappen in het proces?
I n de schrifte lijke bevestiging van de t oezegg in g v an het on derzoek van 29 j anuar i is aa n de Kam e r
gemeld dat de streefda tum voo r het afro nden v an het on derzoek 1 j uli 2021 is. Deze pl anning bl ij kt
n iet haa lbaa r. Kom end e t ij d wo rdt daa rom ee n nieuwe planning opgest eld . Stappe n in het pro ces
zij n : I nfo r ma ti e- inwin ning door het v erzame len docu menten; onderzoeken va n digita le bronn en;
houden v an ( schr ift elijke) int erv iews; schrij ven ra pport; wede rhoor ; afron d ing.
Hoe is het onderzoek georganiseerd?
Het onderzoek heeft een opd racht geve r, ee n pa rt icu lier onde rz oe ksb urea u en ee n
begelei dingsco m missie.
Opd rachtgever v an het onderzoek is ~ - - - - - - - - - - ~ - - ~ Het onderzoeks bu rea u is
Pricewat e r ho useCoopers ( PwC) .
Financiën heeft ee n bege le id ingscom mi ss ie in ge ric ht met v~rtege nloordige rs van uit BVA, BOA,
O&P, DJZ bele idsdepa rtem ent , BD en TSL v oo rgezet en ciao
Deze co mm iss ie wo rdt
aa ngev uld met specifieke experti ses zoals co mm un icatie.
Wat is de rol van de begeleidingscommissie?
De begeleid ingscom m iss ie o nde rs t eunt de o nde rzoekers en fac ilitee rt het onderzoe k en ove rleg t
daa rto e m et de onderzoe kers van PwC.
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Hoeveel mensen worden opgeroepen?

Da t is niet op voo rha nd te zegge n . I n eerste inst ant ie gaat het om circa 35 mail boxe n en
zij n 15 ( oud ) collega 's opgeroepe n . (onder w ie d irectieleden en bew indvoe rd ers) . Het is
moge lij k dat de onde rzoe ke rs n .a.v. hun ini t iële bev ind ingen de comm unica t ie van meer
co llega's w ille n onder zoe ken. En meer co llega 's w il len oproe pen vo or een in t erv iew .
Hoe weet j e of j ouw mailbox subject van onderzoek is?
I nd ie n de onderzo ekers j e mailbox zo uden will en onderzoe ken, da n w ord j e alt ij d voo raf - zo wel
mon de li ng als sc hriftelij k en m et de moge lij kheid t ot bezwa ar - geïnform ee rd.
Hoe word j e opgeroepen?
Moch t j e gevraagd worden voo r ee n interv iew, da n w ord t j e hier in ee rste inst ant ie ov er
geïnformee rd pe r e- mail en te lefo ni sc h.
Wat als ik inmiddels ergens anders werk binnen Financiën, kan ik dan ook om
medewerking aan dit onderzoek worden gevraagd?
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Ja . De v raag voor medew e rking aa n dit onderzoe k staa t los van waa r j e nu we r kt. Dus ook als je
nu ergens anders werkt ka n je medew erk ing wo rde n gev raagd .
Waar kan ik heen als ik zorgen of vragen heb over het onderzoek?
Wan neer mede we rkers zorge n of v rage n hebbe n over het onderzoe k is de eige n leid inggeve nde in
1 e insta nt ie het aa nsp ree k pu nt. Afha n ke lijk va n de inh o ud ka n doo r de le idinggeve nde ee n beroep
w orde n gedaa n op éé n va n de contactpe rsonen u it de bege leidingscom m iss ie . Als het ee n meld ing
bet reft of als ie m and zich n iet veilig v oe lt op een of a nde re ma ni e r da n kan h ij / z ij oo k t erec ht b ij
ee n v ertrouwenspersoon. Op de doss ierp ag ina op I nt ra net kan oo k ee n t erug belverzoek worden
gedaa n .

Kan ik ook een uitnodiging verwachten voor een interview?
Wan neer je (d irect) bet ro k ken was of iet s t e ma ken hebt ge had met het memo kun je worde n
u itge no d igd voo r ee n interv iew . Daa rover word j e alt ij d eerst door de werkgever geï nfo nmeerd pe r
e-ma il e n t elefo nisc h.
Mag een externe partij gegevens uit e-mail en telefonie ontvangen?
Ja da t mag, maar dit ka n n iet zom aa r . Het hoogste bevoegd gezag moet h ie rvoor toes t emm ing
gev en en maakt daarb ij ee n zorg v uldige afweg ing. De la ndsad vocaa t is hie ro ver extra om ad vies
gevraagd . D it advies is m et de Tweede Kame r gedee ld . Bij dit soort v erzoe ken za l een we rkgever
in ieder geva l zo rgvu ld ig beoo rde len of en zo j a hoe met de ve r st rek king word t omgegaa n. I n het
gev al va n dit o nderzoe k is er o.a. ee n protoco l met Pw C afges p ro ken e n wor dt st eeds ee n
in div id uele, zo r gv u ldige afw eg in g gemaa kt waa r bij aa nda ch t is voo r de wet te lij ke waa r bo rgen ,
zoals zorg vul d igheid , subs id iariteit en noo dza kelij k heid. Daa rnaas t wordt n iet zo maar ee n ge hele
ma il box overged rage n. Er zij n d iverse bepe r k inge n en zorg v u ldighede n afges pro ken. Zo w o rdt ni et
r eleva nte info nm atie en oo k pr ive in fo rm at ie b uit en beschou w ing ge laten
Staat mijn naam in de stukken die de onderzoekers tot hun beschikking krijgen?
Ja da t kan . Waa r moge lij k za l de onde rzoe ker gee n name n of ve rwijzin g naar in div idue le f u ncties
o pn eme n, maar he lemaa l uitges lot en is het niet. E.e.a. is uiteinde lij k afh an kelij k v an re leva ntie v an
de bev ind ingen. Voo r ee n vo ll ed ig feit enre laas ka n het z ij n da t indiv id uele f uncties herleidbaar z ij n
tot perso nen. Uitgangsp unt is dat herle idbaa rh eid naar ind ivid uele pe rso nen w aa r moge lij k wordt
afgesc her md . Daa r bij ge ld t richt ing medewer ke rs ee n hoge r e drem pe l t .o .v . b ij voo r bee ld politi eke
verantw oo rd e lijke n
Als niet ik, maar iemand met wie ik indertijd gecommuniceerd heb onderwerp van
onderzoek is, is mijn naam dan automatisch bekend bij de onderzoekers?
St ukken d ie aa n de onderzoekers worden ve rs t rekt zij n onge lakt. I n het kader va n hu n
o naf ha n ke lij kh eid m oet en de onderzoeke rs deze infonm atie ze lf kun nen beoorde le n. Ec hter, bij ee n
eventuele pu blicatie zu ll en bet reffende gegevens confonm de gelde nde rege ls en afsp raken
b lij ven /w orden ge lakt .
Is er een kans dat er iets naar boven komt waarmee mijn positie in het geding komt?
Het betreft ee n feiten on de rzoe k en gee n pe rsoon sgericht of integrit eit sonderzoe k. Moch t je je h ier
zorge n over ma ken , neem co ntact op met je leidinggevende of de ve rtrou wenspers oon .
Kan ik (juridische) ondersteuning krijgen wanneer ik word gevraagd medewerking te
verlenen zodat ik me goed kan voorbereiden, zoals met het POK onderzoek ook is
aangeboden?
Er wordt n u geen j u ridische b ijsta nd of med iat ra ini ng aangebode n aa n medewerkers d ie wo rde n
be nade rd voo r ee n interv iew, j u ist o mdat het o m een fe it enonderzoe k gaat.
Kan de media vragen stellen over het onderzoek en hierover berichten?
De Kame r is/wo rd t geï nfo rmeerd over (de voortga ng v an) het onderzoek. Dat is over het alge mee n
open baar to ega n ke lij ke inform atie . Med ia k u nn en v ragen ov er dit on derzoek st ell en en hierove r
be ri chten . Woo rdvoer ing ( Pet ra Hu ij ser : Fina nc iën ) is ve rantwoorde lij k voo r het bea nt woorde n va n
v rage n en het da n wel of niet proact ief in fo nme ren van med ia.
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BVA

Au te ur

Va n

Aanleiding
I n uw m emo va n 7 a pril heeft u verzoc ht om goed keuri ng voo r het ve rwerken va n
da t a v oo r Proj ect OZ2 1007. Al ee rder he bbe n we hi e rov er met rege lm aa t ov erleg
gehad en oo k in de bege leid ingscom m iss ie is dit bes proken . I n deze not it ie geef ik
g raag antw oo rd op uw verzoe k .

1

Ko p ie aa n

Besluit
~eeft als opd rac ht gev er voor dit on derzoek bes lot en vol led ige
m edewerking t e v erl enen aa n uw verzoek. Ui t zo rgv uld ig heid zijn/worden all e
pe rso nen op de doo r u aa ngegev en lij st t elefo nisch geïnfor mee rd. Z ij krij ge n
ge lege nheid eve nt uee l bewaa r t e ma ken t ege n v erst re kk ing . Zo nder bezwa ren,
wordt deze info rm at ie aan u v erstrekt confo r m het afges proken prot ocol voor
ove rdracht.
Toelichting
Met u is in goed overleg ee n protoco l opgesteld voor ee n veili ge en zorgv u ld ige
ove rdracht van inform atie. Daa rn aast heeft het proces mee r t ijd in bes lag
genome n in ve rband m et int ern e ad vise rin g v anu it met name j ur id ische zo rgen
en het inw in nen van een ex t ern ad v ies v an de Landsad vocaa t. Er is in ee rs te
instant ie een on de rscheid gemaa kt tussen t wee groepe n op de lij st. Ec ht er,
inmiddels is het ad vies v an de La nd sad v ocaa t bekend en kan ik melde n da t u de
inform atie van de vo ll ed ige lijs t t er besc hikking kan k rij gen . Wel is het zo da t
vanu it zo rgvu ldig heid pers o ne n ee rst telefo nisc h worden geïnfo r mee rd en da t zij
ge lege nheid krij ge n bezwaa r t e ma ken .
Het merendee l v an de personen op de lij st is a l ges proken e n hebbe n all e n
aa ngegev en geen bezwaa r t e heb ben . Wel ga v en diverse bet ro k ken aa n dat zij
g raag ee rst ze lf geïnfo rmee rd willen worden, in het geval u bij zo nder heden in hun
ma ilbox zou aa ntreffen . I n react ie is aa ngegeven da t PWC ge br uikelij k aa n hoo ren wederh oo r doet a lvorens iet s in het on derzoek te betrekken.
De door u gev raagde la ptop is niet m eer besc hikb aa r voo r o nde rzoe k . Bijgevo egd
t reft u de toelicht ing/ reactie van ICT aan op het verzoe k .
Wat betreft uw ve rzoek om dig it ale tasse n is inmiddels afges proken m et u, da t dit
ve rzoe k v erv alt . Doo r ee n nade re uit leg v an d irect eur BOA is geb leken da t u dit
voo rals nog b ui t en bes ch ouwi ng laa t aangezie n deze inform at ie al in andere
b ron nen is o pge nome n.
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Fe itenon de rzoek naa r memo randum vaktechn isch
coö rd in ato r

Geac hte v oorz itt er ,
De m inist er- pres ide nt heeft tijdens het deba t ove r het ra pport van de
Pa rle m ent aire Onde rvrag ingsc ommiss ie Kinderopva ngtoes lag va n 19 ja nua r i j l.
toegezegd da t ee n exte rn onderzoek za l worden inges teld naa r de ge beurteni sse n
ro ndom het memorand um v an de v akt ech n isch co örd inator Toes lage n over de
CAF-11 zaak, date rend u it 2017 , in het bijzonde r de gebeurtenisse n in de per iode
j uni 201 9 rondo m dit me m ora ndum .
Op 29 ja nuar i j l. ber icht te ik u da t ee n aa nb est ed ingsproced u re v oo r het
onderzoe k in ga ng was gezet . I n de 5 e VGR heb ik aa ngegeven uw Kame r nade r
t e info r me ren als de o pd rac ht geg und was.
Het onderzoe k is geg und aa n Pri ce Waterh ouse Coo pe rs ( Pw C) . Z ij zijn op 15
maa rt j l. met het o nderzoek gesta rt. De opd rac htfo r mu lerin g d ie uit ga ngsp unt
vor mt voor het onderzoek van PwC v oeg ik als bij lage to e.
I n de zesde Voortga ngs rappo rtage heb ik uw Kame r t ev ens geme ld da t ik ern aa r
streef da t het onderzoek voor 1 j uli 202 1 is afge rond. De digitale info r matie
inw innin g, w aaro nd er e-ma ilboxen, v ergt ec ht er m ee r t ijd da n verw ac ht waa rdoor
de gep lande eindda tu m naa r v erwac hti ng za l op schu iven . Het is voo r ee n iede r
van belang da t d it op zo rgv uld ige wij ze p laa t sv indt e n da t de w ett elijke e isen en
w aa rbo rgen va n de Algemene Vero rdening Gegevens bescher m ing worden
nage leefd. Derh alve is de Landsadvocaa t om ad v ies gevraagd . Ter info r mati e is
deze bij gevoegd . Het raad pl ege n va n e- m ail boxe n van betrok kenen is im me rs
ee n inbreuk op de priv acy.
Er is ee n zo rgvu ld ig proces inge r ich t, zodat PWC zo sp oed ig m oge lij k over de
gevraagde bron nen kan besc hikken. PWC heeft inm idd els al besc hik king ge krege n
ove r a nde re d ig itale b ronne n zoa ls o nge lakte document en van uit de POC,
co m m iss ie Don ne r e n het ADR on de rz oe k . Ook is ges tart met het houde n van
int erv iews. De on derzoe kers streven ern aa r als 1 j uli niet haa lb aa r blij kt, zo snel
moge lij k daa rn a het onderzoek af t e ro nden. Zod ra ee n ni e uw e con cret e plann ing
van PWC besc hikbaa r is, za l ik uw Kam er daa rov er in de volge nde VGR nade r
inform eren .
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Memorandum van de vaktechnisch coördinator Toeslagen 2017

In het debat over de kabinetsreactie op de POK is toegezegd dat een extern onderzoek zal worden
ingesteld naar de gang van zaken rondom het memorandum van de vaktechnisch coördinato r
Toeslagen, van maa rt 2017 tot eind 2020. Eerde r liet ik u wet en dat dit onderzoe k is gegund aan
PwC. Op 18 mei jl. heb ik de onderzoeksopdracht met uw Kamer gedeeld . 1 Daarb ij heb ik uw Kamer
laten weten dat het onde rzoek dat PwC uitvoert naar aanle iding van de gebeu rtenissen rond de
memorandum niet conform de oorspronkelij ke planning vóór 1 juli 2021 zal zijn afgero nd. PwC heeft
inm iddels de beschikking over versch illende dig itale documenten en is bezig met het afnemen van
interviews. De uitkomsten van het onderzoek en de kabinetsreactie stuu r ik in septembe r. naa r uw
Kamer.

1 Kamers t ukken II , 2020/ 2021 , 35 510, nr. 56
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Vrage n en ant woorden rtl over onderzo ek mem o P
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Van

Aanleiding
Hierb ij de v ragen va n RT L over het onde rz oek memo Pe n concept antwoorden.
Het gaa t o m 2 set s va n v rage n. Die v an 0 3-0 5 e n ee n tweede set op 10-05.

Kopie a a n

Vraag (1 , 2 en 3) :

Is het mogelijk om een afschri ft te krijgen van de exacte opdracht aan PWC ove r
omvang en reikwijdte van het onderzoek en e ve ntuele (schrifte lijke) toelichtinge n
die hierbij z ijn geg e ven, bijvoorbeeld rond de gunning van de opdracht? Kan
hierbij ook worden aangege ve n welke (digitale) docume nte n aan PWC zuffen
worden verstrekt, en of ook kopieën van bijvoorbeeld (digitale) ag e nda's e n van
what's app- verkeer z uffe n worden betrokken in het onderzoek?
Antwoord :
1. Ja. De exacte o pd rac ht wo rdt aa n de Kamer gestu urd. Zod ra deze is
vers t uurd zu lt u ook ee n ko pie van de o pdrac ht o ntvangen.

2.
3.

Bijgevoegd t reft u de not a van in licht ingen d ie tijde ns de inkoo pp roce d ure
is verst rekt aa n part ije n.
Los van de in de o pd rac ht o pgen o men w e ns en, be paa lt PWC als
o naf han ke li jk ond e rzoe ker uit einde lijk ze lf w elke ond erzoe ksm id delen zij
wille n inz ett en en w elke bro nnen zij w illen raad plegen t en be hoeve va n het
on derzoe k. Financië n wi l b ij voo rb aat niet s uit sluit e n en w aa r moge lij k alle
m edew e rking verl enen. Dat kan ook ko pieë n van (digit a le)age nda ' s of
what sapp verke er bet reffen .

Vraag:
4. Valt er a l iets mee r t e zegge n over de t imi ng (en ove r bea nt w oo rd ing van
d e vra ag t ot wel k d igita le/ e lekt ro nis che comm unicat ie het PWC-

on derzoe k d it uitst rekt )?
Antwoord :
4. In de opd rac ht fo rmu le r ing st aat daa rover al neea o pge no me n. Daa rn aa st

wil Fi nanciën all e medew erking ver lene n bij and e re verzoe ken van PW C, zie
a nt w oord bij pu nt 3 hierboven.
Vraag:
Aanslui tend, mede na mens
1, nog ee n paa r vrage n ove r de j un i
w eek, en het memo -Palmen, t bv ee n nade re recon stru ctie / publi ca t ie waa r w e
aan werken.

LJ
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5.

Volgens onze info r matie heeft.,___~-------='op d insdag 4 j uni 2019
kennisge nome n v an de inh o ud van het m emo- Pa lme n ('l aakbaa r' ), en is
deze inhou d en st rekk ing in een bij ee nko m st/ bijeenkom ste n exp liciet
I in aa nwezigheid va n ee n
bespro ken met l
groe p van krap 20 ambte naren die hi ervan get uige wa ren. Dit leidde tot
de opdracht v oor het opst ellen va n de zogehe t en 'fa ctsheet - Hoe kom t
het da t we nu pas to t d it inzicht komen' (va n d insdagm iddag 4 ju ni) ,
w aarin w ordt verwezen naa r ee n 'not a om ee n draa i t e ma ken (2 017 ) ,
'wat heeft ,___~_gedaa n aa n ac t ies' , en de ve rw ijzing naar de
bes lisnotiti e naar MT Toes lage n uit 2017, w aarin w as voo rges teld om de
stri jd t e sta ken . Dit leidde, zoa ls be kend, t ot fac t sheet 6 d ie
w oensdag ochtend 5 j un i 201 9 is v erspreid, w aa rin wordt gesproken ov er
'het' memo uit 20 17; in deze fa ct sheet kee rt het woord 'laakbaa r' t er ug .
Dit docume nt wo rdt woensdag ochtend 5 am bt elij k e n po lit iek besproken ,
hetgee n le idt t ot de be kende actiep unten : v erd u idelij ken waa r p rec ies het
memo is besp roke n, onderzoeken m et w ie da n w el prec ies het mem o
bespro ken is, en : ' acht erh ale n hoe het ges prek met de ad vo caa t ove r ee n
eve nt uele sch ik king is verl o pen' .
O nze vrage n zijn : _ _ _ _ _ __
Klopt het da t ~ ~ - ~ - - ~ o p d in sdag 4 j uni 201 9 tij dens een
crisisb ij ee nkom st ken ni s nam va n de inhoud va n het memo-Pa lme n
('laa k baa r'), en dat inho ud en st rek k ing op die dag zij n besproke n in
aa nwez ig heid v an l
!Be l e n ee n groep a mbt enaren?
Klopt het datl
~e l (oo k) aa nwezig w as bij de
am bt elij ke bespre k ing op 5 j un i, waa r in de act ie pu nten n. a.v .
factsh eet 6 zij n gefo r m ulee rd?

6.

Klop t onze info r matie da t in de aa nloo p naar de verhore n va n de
Pa rle ment aire Ondervrag ingscomm iss ie Kinderop v angt oes lag ( POK ) is
geb leke n da t L
IBel a pp -ve rkee r heeft ~ewi st, w aa ron der
a pp-verkee r metj
!Toes lagen en
Uitvoe r ings- en Hand hav ings beleid ?
1

Antwoord:
5. Uw vrage n hebben bet re kking o p de inho ud van het o nderzoe k en li ggen

beslot en in de o nderzoe ksvrage n. De rhalve ligt het voo r de hand om de
onde rzoe ksres ultat e n afte w achte n w aa rbij het aa nnem elij k is dat deze
w aa r m oge lij k in het onderzoe k beantw oord zullen w o rde n. De
onde rzoe ke rs zull en in ken nis geste ld w o rden va n uw vragen en d eze
6.

bijgaande a nt w oo rde n.
Idem voo rgaande vraag. Deze fe ite lij ke vraag za l beantwoo rd m oet e n
w o rde n in het lo pende fe iteno nderzoek.

Vraag:
7 . Krijg t PWC ook t oega ng to t de onderliggende docume nte n (en
co rrespo nden ti e over) de zoge het en Terug ko ppeling reflec t ie CAF 11 uit
septe m be r 20 19, waa ro nde r de onderli ggende ges preksve rslage n?
Antwoord:
7. Ind ien gew e nst krijgt PWC daa r toegang toe. PW C be paa lt als onaf hankelij k

onde rzoe ke r uite indeli j k ze lf w elke o nd erzoeksm idde len zij w ill en inzet ten
e n w elke bro nne n w ij w ill en raadp lege n te n be hoeve van het onde rzoe k.
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In li chtingen

ons kenmerk
Uw brief (kenme r k)

Da tum
Betreft

6 mei 2021
Toe lichting op verwerking ma ilcorrespondentie t bv
o nde rzoe k PWC

Bijlage n
2

Geachte .... ,
Zoa ls t elefo n isc h besp roken, ontva ngt u va n m ij een sc hrifte lijke toelicht ing op
hetgeen onla ngs met u te lefonisc h is bes proken.
Naar aan leid ing van een t oezegg ing van de prem ie r in een Kamerdebat <BOA of
TSL hebben ju llie da t um / t ijdstip?> wordt in opdra ch t van ~ - - - - - - - - ~
va n het m iniste rie van Financ iën door ee n onafhanke lijke part ij, t e weten Price
Waterhouse Coope r (PWC), mom entee l een fe it enonderzoek ve rr icht naa r het
p roces rondom het me m o- Pa lmen in de t oes lage naffa ire. Z ie voor een
u it geb reidere besch rijving van het doel en aan leid ing va n dit on de rzoek de
b ijgevoegde opd rachtformu lering die aa n de opd racht voor PWC t en gronds lag
ligt .
PWC heeft in het kader van haa r onderzoek verzoch t inzage t e kr ijgen in
gegevens , waaronde r gegevens d ie bet rekking hebben op e- mailco r respondent ie.
Dit bet reft ook onderzoek naa r uw (gearchivee rd e) m ail box, over de periode
maa rt 2017 t ot en met novembe r 2020. Middels deze brief inform eer ik u da t het
ministe rie van plan is de gevraagde gegevens te verst rekken t en be hoeve van het
onderzoe k. Dit moet wo rden aangeme r kt a ls ee n verwerking van gegevens in het
kade r van de AVG .
I k hecht e r aan t e benadrukken da t het onderzoek plaa t sv indt met grote
zorgv u ldigheid en het proces zoda ni g is ingericht da t de kans op het raadp legen
va n niet re leva nt e info r ma t ie zovee l moge lij k is beperkt . Zo za l doo r een ee rste
t ech nische fil t eri ng, voo rdat onderzoekers ken n is nemen van de inho ud va n ma il,
op basis van s peci fi eke so ftw are en zoe ktermen ee n se lect ie wo rden gemaakt van
ma il die zov ee l moge lijk re levan t is. Dit proces v an selecte ren v indt plaats op het
Ministerie, op ap para t u ur va n het Ministerie en in bijzij n van waa rn em ers van het
ministe rie d ie zovee l mo ge lijk to ez ien op een ordentelijk en zo rgv uld ig ver loop
va n de toegepaste zoe kslagen. Met PWC is hiervoo r ee n protoco l opgesteld.
Ind ien u daar prijs o p st elt, da n verstrek ik u deze.
De informatie uit uw ma ilbox die doo r PWC re levan t wordt geacht, za l deel uit
ma ken van de onde rzoe ksad ministrat ie e n ged urende het onderzoek w orden
bewaard in een beve iligde en afgesche r mde onderzoeksomgev ing van PWC, en
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daarn a zal deze wo rde n verwij derd. Er za l uit eraa rd hoor- en wede rhoor wo rde n
toege past door PWC. Indien de info rm at ie daad wer kelij k wordt ge bru ikt voor het
beant w oorden v an (ee n va n) de onderzoeksv rag en, zult u daarv an t e zij ner t ij d
door de onderzoe ke rs over w orde n geïn fo rm ee rd en in de ge lege nheid worden
gest e ld daa r inhoudelij k op t e reageren.

B VA-offi c e / OIF

o n s k enm erk

Bij het ve rwer ken va n de ma il ten be hoeve v an het o nde rz oek , trede n zowe l het
Minister ie v an Fin anciën a ls PWC o p als v erwerkingsv erant w oo rdelij ken in het
kade r va n de AVG. Co nform de AVG heeft u als betrokkene w aa rvan
pe rs oo nsgegevens verwer kt w orden v ersc hillende rec ht en, waa ronder het rec ht
op inzage we lke persoo nsgegevens door PWC in het ka der v an het onde rzoe k van
u worden vast ge legd en het rec ht bezwaa r te maken t ege n deze v erwerk ing .
Moc ht u bezwaa r hebbe n t ege n de bovenst aa nde v erwerking, dan ve rz oe k ik u dit
zo sp oed ig m oge lij k aa n m ij ken baa r t e ma ken, doc h uite r lijk ee n wee k na
ont vangst van deze br ief.
Financiën wil g raag voll ed ige medew erk ing ver lene n aa n d it onde rzoe k maa r v indt
ee n zorgvu ld ig proce s richt ing alle bet ro kkenen van even gro ot bela ng . Mocht u
behoefte he bben aa n nad er over leg , da n ku nt u cont act op nem en m et PWC of het
Minister ie v an Fin anci ën v oor ee n nade re toelich t ing. Z ie daa rvoo r de
conta ct geg even s on dera an deze brief.

Hooga cht end,

□

9

Email : lc____ _ _ _ _ _ _ _ _____,_,l@=pw~c.~c=o=m
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthu sstraa t 5 11066 JR I P 0. box 90351 11006 BJ I Am sterdam I the Netherlands
www.pwc.com/nl

Conta ctp ersoon Fina nciën:
1

1

ILJ

1

Ministerie van Financiën
SG-cl ust er I BVA-Office

~I
1

1

l@m infin .nl

Bij lage n : opd rac htfo rm uleri ng e n besc hrij v ing w erk proces mail Pw C
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pwc
Memo
Ministerie van Financiën,c=JI
c'=====--~
PwC Forensic Services, C=::J~---~
2 7 mei 2021

Aan:
Van:

Dalum:

Betreft:

OZ21007

-Aanvullend verzoek goedkeuring verwerken digitale gegevens

Geachte~
Onder verwijzing naar ons memo d.d. 7 april 2021, verstrekken wij u bijgaand een aanvullend overzicht met de
personen van wie wij digitale gegevens ·willen betrekken in het kader van ons onderzoek. Wij verzoeken u deze
aanvullende selectie ter goedkeuring voor te leggen aan de Secretaris-Generaal.
Dit betreft een selectie op basis van de huidige inzichten, gedurende het onderzoek kan deze lijst worden
uitgebreid. In deze selectie is onderscheid gemaakt tussen mailboxen en mobiele telefoons. Indien wij
aanvullende digitale gegevens willen ve1werken zullen wij deze in een aanvullend overzicht voorleggen.
Ten behoeve van de voortgang van het onderzoek verzoeken wij, indien van toepassing, in de goedkeuring
onderscheid te maken tussen personen die direct kmmen worden goedgekeurd en personen waarbij
aanvullende onderbouwing benodigd is. Dit stelt ons in staat om te starten met het verzamelen en verwerken
van digitale gegevens van de personen waarvoor reeds goedkeuring is gegeven.
Het ter plaatse verwerken en filteren van de gevraagde digitale gegevens zal plaatsvinden op de manier die wij
eerder schriftelijk aan u hebben toegelicht. Voor deze nadere toelichting ten aanzien van onze werhvijze voor
het verwerken van digitale gegevens verwijzen wij naar het memo 'MF-proces - digitale gegevensve1werking'
zoals in concept besproken met de begeleidingscommissie op 31 maart 2021 en definitief uitgebracht op 7 april
2021.

Totstandkoming aanvullende selectie
Gedurende de uitvoering van onze onderzoekswerkzaamheden hebben wij aanvullende personen
geïdentificeerd wiens digitale gegevens potentieel relevant zijn voor de uitvoering van ons onderzoek.

Aanvullende selectie van mailboxen (2 personen)
In onderstaand overzicht van personen geven wij een nadere onderbouwing waarom wij de mailbox van de
betreffende persoon in deze fase van het onderzoek willen betrekken. Voor de volledigheid merken wij op dat
het verzoek ziet op data in de periode vanaf 1 maart 2017 (oflater, indien later in functie gekomen) tot en met
heden . Betrokken personen kunnen ook ná december 2020 (of na functievlÏjziging) nog relevante info1matie
van vóór december 2020 hebben doorgestuurd.

Naam
1

1

1

Il

1

11

Il

Functie
(Voormalig) MTlid
Toeslagen
(Voormalig) MT lid
Toeslagen

Toelichting
Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag; lid MT
Toeslagen in maaii 2017. Tevens aangekondigd deze
oersoon te willen interviewen.
Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag; lid MT
Toeslagen in maart 2017. Tevens aangekondigd deze
persoon te willen interviewen.
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Indien bovenstaande mailboxen intern nog niet zijn veiliggesteld, bij deze ons verzoek dit zo snel mogelijk te
doen.
Ten aanzien van het technische proces van veiligstelling en verwerken van de mailboxen merken wij op dat, om
de mailboxen in ons onderzoeksproces te betrekken, het van belang is dat de identificatie en veiligstelling wordt
uitgevoerd op aanwijzing van de forensisch IT-experts van PwC. Alvorens de werkzaamheden uit te voeren
stemmen zij graag de procedurele stappen af met uw IT-experts, zoals dat thans ook plaatsvindt. Hiermee
wordt ook geborgd dat de werkwijze wordt gelogd en dat informatie over de mailboxen tevens kan worden
vastgelegd voor verder gebruik in dit onderzoek. Graag plannen we hiervoor een korte aanvullende sessie met
uw IT-Expe1ts in.

Eerste selectie van digitale gegevens afkomstig van mobiele telefoons
In de offerteaanvraag refereerde u naar het mogelijk onderzoeken van o.a. WhatsApp berichten van de
betrokken medewerkers van het kerndepartement en de Belastingdienst. Mede ingegeven door recente
signalen, achten wij het onderzoeken van commw1icatie door middel v,rn WhatsApp en SMS nodig om zo
volledig mogelijk de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
Op basis van verkregen informatie uit voorgaande onder1.0eken (zoals bijvoorbeeld POK) lijkt er beperkte
email-communicatie te zijn inzake de besluitvorming rondom de behai1deling van het memo-Palmen in het MT
Toeslagen in 2017 en het al dan niet verwerken van het memo-Palmen in de factsheets in de juni-week 2019.
Wij hebben begrepen dat er binnen het Ministerie van Finai1ciën en de Belastingdienst geregeld via WhatsApp
wordt gecommuniceerd. Het valt daarom niet uit te sluiten dat er tussen betrokkenen via WhatsApp (en/of
SMS) is gecommuniceerd over het memo-Palmen. Het niet aantreffen vai1 communicatie over dit onderwerp
kan ook waardevol zijn voor onze rapportage.
In onderstaand overzicht van personen geven wij een nadere onderbouwing waarom wij de digitale gegevens
afkomstig vai1 mobiele telefoons van de betreffende persoon in het onderzoek willen betrekken.
Onze werkwijze voor het verwerken vai1 digitale gegevens zoals beschreven in het memo 'MF-proces - digitale
gegevensverwerking' d.d. 7 april 2021, is ook van toepassing voor het verwerken van telefoongegevens.
Wij realiseren ons dat het betrekken van digitale gegevens afkomstig van mobiele telefoons ten behoeve van dit
onderzoek impact heeft op de personen die het betreft. Wij zullen in de uitvoering van dit proces daar uiteraard
rekening mee houden.
In aanvulling op hetgeen beschreven in bovengenoemd memo lichten vnj ten aanzien van het betrekken van
digitale gegevens afkomstig van mobiele telefoons het volgende verder toe
Het proces van het verkrijgen van digitale gegevens die zich op mobiele telefoons bevinden, vereist dat er een
forensische kopie van de telefoon gemaakt dient te worden zodat mogelijk ook eventueel verwijderde berichten
alsnog veilig gesteld kunnen worden. Het maken van deze kopie zal op locatie bij het Ministerie van Financiën
plaatsvinden en neemt gemiddeld twee uur in beslag. De forensisch IT-expert heeft hiervoor het wachtwoord
van de telefoon en pincode van de simkaart nodig. Deze kunnen voorafgaand aan verstrekking aan PwC
gevvijzigd worden (of op locatie tijdelijk van het toestel afgehaald worden), indien betrokken persoon dit wenst.
Na het maken van de forensische kopie zal de data worden verwerkt conform de in het memo 'MF-proces digitale gegevensve1werking' beschreven voorwaarden, op locatie bij het Ministeiie van Financiën.
De filtering van gegevens die in het nadere onderzoek worden betrokken zal plaats vinden aan de hand van de
zoekstrategie. Hierin wordt opgenomen dat de gegevens die in het PwC-onderzoek betrokken worden i)
responsief zijn aan de zoektermen van dit onderzoek, ii) in de periode van het onderzoek vallen en iii) relatie
hebben tot dan wel WhatsApp communicatie, dan wel SMS of iMessage communicatie.
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Vorenstaande houdt in dat er alleen (verwijderde) berichten (en (verwijderde) digitale gegevens als bijlage van
een bericht) van WhatsApp, SMS of iMessage worden betrokken in het onderzoek die tevens in de
onderzoeksperiode vallen én responsief zijn aan de zoekte1men.
De van de mobiele telefoon gemaakte forensische kopie zal gedurende het onderzoek worden opgeslagen bij het
Ministerie van Financiën en zal na afronding van het onderzoek worden vemietigd.
Functie
St aatssecret aris van
Fi nanciën; oktober 20 17
Jiecember 2019
L Jinanciën; augustus
201':l - februari 2020
LYelastingdienst;
Januari 2 017 - januari

Naam
Mem10Snel

c=JI

1

1
1

11

-

To elichting
Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag
(hiërarchische escalatie lijn).
Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag
(hiërarchische escalatie liin ).
Gezien fu nctie in relatie tot onderzoeksvraag
(hiërarchische escalatie lijn).

2020
1

1

__Joeslagen (t/m 2018)

Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag; lid MT
Toeslagen in maart 2017. Uit voorgaande
onderzoeken is bekend dat Qet memo-Palmen
heeft ontvangen.
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Ons kenmerk

2021- 0000096111
Uw brief (kenmerk)

Datum
Betreft

14 mei 2021
Toelichting op verwerking mailcorrespondentie tbv
onderzoek PWC

Bijlagen

nvt

Geachte mevrouw, meneer, beste (oud)collega,
Hierbij ontvangt u van mij een schriftelijke toelichting op hetgeen onlangs met u
(te lefonisch) is besproken . Namelijk dat Pricewaterhouse Coopers (hierna PwC)
aan Financiën heeft verzocht om onderzoek te kunnen doen naar uw mailbox . In
deze brief treft u nadere toelichting en wordt u gevraagd graag zo spoedig
mogelijk per mail te reageren of u daar weljgeen bezwaar tegen heeft. U kunt
reageren naaj
1@ minfin.nl.
Toelichting
De minister-president heeft tijdens het debat over het rapport van de
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag van 19 januari jl.
toegezegd dat een extern onderzoek zal worden ingesteld naar de gebeurtenissen
rondom het memorandum van de vaktechnisch coördinator Toeslagen over de
CAF- 11 zaak, daterend uit 2017 (de zgn "memo Palmen"), en daarnaast in het
bijzonder de gebeurtenissen in de periode juni 2019 rondom dit memorandum.
Naar aanleiding van deze toezegging van de premier in een Kamerdebat wordt in
opdracht van de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën door een
onafhankelijke partij, te weten PwC, momenteel een feitenonderzoek verricht
naar het proces rondom het memo-Palmen in de toeslagenaffaire . Het onderzoek
richt zich - samengevat - op het reconstrueren en inzichtelijk maken van alle
gebeurtenissen vanaf het opstellen van de memo door mevrouw Palmen, in maart
2017, tot en met het toezenden van deze memo aan de Kamer in november

2020.
PwC heeft in het kader van haar onderzoek verzocht inzage te krijgen in
gegevens, waaronder gegevens die betrekking hebben op e-mailcorrespondentie.
Dit betreft ook onderzoek naar uw (gearchiveerde) e-mailbox, over de periode
maart 2017 tot en met heden, voor zove r van toepassing. Middels deze brief
informeer ik u dat het ministerie van plan is de gevraagde gegevens te
verstrekken ten behoeve van het onderzoek. Dit moet worden aangemerkt als
een verwerking van gegevens in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) .
Ik hecht eraan te benadrukken dat het onderzoek plaatsvindt met grote
zorgvuldigheid en het proces zodanig is ingericht dat de kans op het raadplegen
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van niet relevante (privé-)informatie zoveel mogelijk is beperkt. Zo wordt gezocht
op inhoud van e-mail, met behulp van specifieke software en op basis van enkel
specifieke relevante zoektermen . Zo wordt geborgd dat een selectie wordt
gemaakt van e- mail die relevant is. Privé-informatie wordt buiten beschouwing
gelaten . Dit proces van selecteren vindt plaats op het Ministerie, op apparatuur
van het Ministerie en in bijzijn van waarnemers van het ministerie die toezien op
een ordentelijk en zorgvuldig verloop van de toegepaste werkwijze .

BVA-office / OIF
ons kenmerk
2021- 0000095111

De informatie uit uw mailbox die door PwC relevant wordt geacht, zal deel uit
maken van de onde rzoeksadministratie die zal worden bewaard in een beveil igde
en afgeschermde onderzoeksomgeving van PwC. Indien aan u gerelateerde
informatie wordt gebruikt voor het beantwoorden van (een van) de
onderzoeksvragen, zult u daar te zijner tijd door de onderzoekers over worden
geïnformeerd en in de gelegenheid worden gesteld daar inhoudelijk op te
reageren (hoor- en wederhoor).
Conform de AVG heeft u als betrokkene waarvan persoonsgegevens verwerkt
worden verschillende rechten, waaronder het recht op inzage welke
persoonsgegevens door PwC in het kader van het onderzoek van u worden
vastgelegd en het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking. Mocht u
bezwaar hebben tegen de bovenstaande verwerking, dan verzoek ik u dit zo
spoedig mogelijk aan mij kenbaar te maken . Graag ontvang ik sowieso uw reactie
uiterlijk een week na ontvangst van deze brief.
Voor dit onderzoek en de wij ze waarop dit wordt uitgevoerd is belangstelling
vanuit de Kamer en de media . Financiën wil graag volledige medewerking
verlenen aan dit onderzoek en vindt een zorgvuldig proces richting alle
betrokkenen ook van belang . In het proces is ook goed rekening gehouden met
uw belangen, bijvoorbeeld door rekening te houden met de eisen van
proportionaliteit, subsidiariteit en noodzakelijkheid.
Mocht u behoefte hebben aan nader overleg, dan kunt u contact opnemen met
het Ministerie van Financiën voor een nadere toelichting. Zie daarvoor de
contactgegevens onderaan deze brief.

Hoogachtend,

Contact ersoon Financiën:

c=i
Ministerie van Financiën

1@minfin .nl
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1. Tweede bijeenkomst begeleidingscommissie

Dj

1,

1.

O pe nin g doo r de v oorz itte r,
Hij h ee t iede reen w e lko m en
( Direct ie Ju ri d isc he
st e lt de twee nieuw e dee ln e m e r s voo r: ~ - - ~
Za ke n) , z ij za l ee n ma lig dee lnemen e n daa rn a ver va n ge n w o rden doo r ~
( D irect ie Best u urs o nders t e un in g & Ad vies).

D~---~C::::C 1
Lee
d n
Naam

1

mqscomm 1ss 1e en o n d erzoe k st eam pw C
Functie/ Rol

beqe e 1

LJ

1

1

1

1

l

1

1

=

1

1

ID

D

1

1

1

1

1

Il

Il

1

1

1

D

1

1

1

Orga nisat ie & Personeel beleidsdepartement
Vertege nwoordiger Belastingdienst
!Mi niste rie van Fi nanciën
IOI F
Vertegenwoordi ger Toeslagen
Vertege nwoordi ger Directie Juridische Zaken
Vertegenwoordi ger Directie Bestuu rs ondersteuning & Ad vies
fwC Forensic Services
IPwC Forensic Se rv ices
PwC Fore nsic Services
IPwC Fore nsic Services
Secretaris

2. Vaststellen agenda
De age nda is vastges te ld . Er zij n geen aa n vu lle n de agen da pu nt e n
aa n ge lev e rd.
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3 . Verslag 31-03-2021

D

beda nkt de aa nwez igen voor de input . De inp ut wordt ve rwe r kt en het
concep t vers lag wo rdt goedgekeurd. Het vers lag is defi nit ief zod ra
de
aa n pass ing van
heeft geco ntro lee rd .

D

D

4. De volgende punten zijn besproken:
Update voortgang onderzoek;
PwC : Geeft a.d.h.v. sheets ee n presentatie (z ie bij lage);
In h un prese ntat ie geeft PwC ee n samenva t t ing van de voorbere id ing op het
digita le onderzoek. De onderwerpen z ij n:
- Vormgeven en toe lichten gegevensverwe rk ing.
- Fac il iteren co mm unicatieprot oco l & gegeve nsu itw isse li ng .
- I dent ificatieges prekke n.
- Zoe k & v ind .
- Fac il ite it en gegevensverwerking op locatie.
- Betrek ken waarnemers.
- Digita le compo nente n va n eerdere onde rzoe ke n.
- Ve rkrij gen en ve rwe r ken digita le gegevens en info r ma t ieve rst rekking.
~ - - - ~ zij n bij het onderzoek betro kken. Teve ns zijn er medewe r kers van
IV en OIF als waarnemers aa nwezig bij het d ig it ale onde rzoek.
De planning is om donderdag 22 ap r il 2021 het sys teem "d igidoc " te
benad eren met de zoekst rateg ie.
Interviewprotoco I;
PwC vraagt of zij de inhoud van het interv iew pro toco l mogen delen met de t e
int erv iewe n perso nen? Er stond nog ee n v raag open of 'h et me morand urn '
Bedoe ld is het Memo Palm en. De
bijg evoegd kon worden. Aa nvu lli ng
bege leid ingscomm iss ie gaa t ak koord m et het de le n van de inhoud van deze
doc ume nten met de te interv iewen pe rsonen .
PwC heeft een nieuwe vers ie van het int erviewprot oco l opges teld, naar
aa n leid ing van de inp ut va n de lede n van de bege leid ingscomm iss ie. Deze
vers ie (v 02) is v as t gest eld en akkoord .

D :

Memo 'Verzoek goedkeuring verwerken data ';
De uitvraag van de e-ma ilboxen : De voorbe reid ingen k unnen wo rde n get roffen
om de e-ma il boxen van o ud bew inds pers onen, bew indspersonen en oud
medewe rke rs, en medewe rkers va naf plv. DG t e info rm ere n en doorzoeken.
Dit ge ldt nog niet voo r de groep medewerkers, onde r het niveau van plv DG.
Hie rvoor wo rdt eerst ee n adv ies afgewa cht van de landsad v ocaa t . Van uit DJZ
is ee n adv iesv raag ve rstuu rd aan de landadvocaat. De verwac ht in g is dat er
binn en een week ee n a ntwoo rd is van de landsadvocaat.
PwC heeft verzoc ht in d it memo o m de lapto p va n de voorma li g SG ve ilig t e
heeft dit verzo ch t en heeft als ant woord ontvangen da t de laptop
ste llen.
opn ieuw is u it gegeve n, en hierdoo r niet mee r besc h ikbaa r is.
PwC ve rzoe kt of mevro uw Pa lmen haa r e- mail box al be nade rd ka n worde n,
v erzoekt om d it intern
daa r zij ee n prom in ente rol heeft in dit onderzoek.
af t e stem m en en met een adv ies t e komen . Actie: ~
stemt d it intern af
en komt met ee n adv ies.

D

D

Nadere toelichting (initiële) zoekstrategie;
PwC prese ntee rt de zoe kstra t eg ie. Deze is als vo lgt:
De zoekstrateg ie kent twee m et hode n:
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1. Volgen van het m e m o-Palm e n door te s tarten bij m e vrou w Palme n en
ve rvolgens na te gaan, via digitaal onderzoek
en het houden van intervie ws, wie het mem o ve rvolgens ve rkregen heeft en
bij welke bijeenkomsten het m emo-Palmen besproken is .
2. Het uit voe ren van digitaal onderzoek in notulen e n e mailb erichten om na te
gaa n of het m emo-Palm en aan andere
pe rsonen is ve rstuurd o f op een ander m oment is besproken (anders da n
geb leken uit het volgen van het memoPalm e n en de reeds bekende in fo rmatie uit het POK-onderzoek).
Aangevuld met:
• Digitaal onderzoek in in formatie verkregen uit eerdere onde rzoe ken
Z oe ktermen a fge stem d op verschil in data -bronnen.
Urenbesteding PwC t/m 15/4/2021;
PwC: Doo rda t er vee l t ijd besteed is aa n int ern e afstem mi ng en professionele
waa rb orgen ro ndom de info nm at ie- inwin ning, loopt het onderzoek v ertrag in g
op . PwC geeft aa n dat hierdoor oo k reken ing gehouden m oet worden met de
eventu ele uitloop q ua t e besteden ure n.
geeft aan da t hierov er separaa t con tac t met de opd rach t geve r kan wo rden
opge no men.
PwC: Doo r de opge lope n v ertrag ing, d ie o. a. komt doo r de profess ionele
waa rbo rge n en de in houdelij ke d isc ussie op de doc um e nt en, wo rdt
gew aa rsc h uwd da t de beoogde opleve rda tum v an 1 j uli 2021 naa r a lle
waa rsc hij nlij kheid niet za l w orden gehaa ld. Doo r even t uele meeva lle rs kan d it
ach t erhaa ld worden, maa r gez ien de hu id ige om st and ig hede n, is dit moge lij k
niet haa lbaa r. De pro g nose v an het aa nleve ren is 2de he lft j uli 2 0 21 m aar ee n
nieuwe plannin g kan pas doo r PWC wo rden opgest eld zod ra e r meer zicht is op
de planni ng v an mailboxe n on de rzoe k .
Zodra dit is doo rgegeven, moet d it in de intern e voo rtgan g srap po rtage worden
opge no men.

D

5 . Wvttk/Rondvraag:
PwC: Graag aa ndac ht voo r het proces waa rn emi ng bij het dig itale onderzoek .
Er moet ee n te rug koppe lin g kom en v an de waa rn eme rs aan~-~ d ie de
t erugkop pel ing kan presen teren in de bege leid in gsco m m iss ie. Dit proces moet
gebo rgd w orden. Actie: BVA.
BVA : Ee n co ll ega van Toes lage n heeft aa ngegeven rich tin g zij n leid inggevende
da t hij ove rweeg t ee n klac ht in t e dienen over de bejege n ing van PWC. Met
bet rok kene heeft daa rove r ee n gesp rek plaatsgev onden bin nen Fina nciën en
afgesp roken is PWC daa rov er te infor me ren e n d it te me lden in
beg eleid ingscie. Er wordt in overleg met PWC opvolging gegeven aan de doo r
betrok kene geu ite zorge n. Er is op d it m ome nt geen sp rake van ee n fo nm ele
klac ht .

6. Afsluiting
Res umé : Er is ee n akkoord voo r het int erview prot oco l en het mem o Proces d ig it ale gegevensverwer king . Er wordt nog gewerkt aa n zo snel moge lij k
m edewerking k unnen gev en aa n het v erzoek om d igit al e gegeve ns v an
gevraagde 33 pe rso nen. PWC ontva ngt daa rov er nog fo r mee l reactie.

D

Pag ina 3 van 4

1080702

00038

bena d rukt nog maa ls da t v oo rtva rendhe id e n zo rgvu ld igheid van belang zij n in
d it onder zoek en sluit hi er mee de ve rgade ring.
Bij lagen :

Aan gel everd

Titel

Ter :

I nfo:

PWC
PWC

I nt erview protocol V0 2

Ken nisnemino
I nfo

PWC

Memo MinFi n_ Verzoe k
goedkeur ing v erwerken dat a

doo r :
Slides begeleidingscomm iss ie
200421

I nfo

Actiep unten! ijst
Nr

.

1

Om sch rij ving
Verg ade rin g drieweke lij ks plann en

Actieho uder
1

Il
1

Info

Afgeron d

Verz oe k tot co-h ost

Aanvraa g
ingestuu rd dd .
01-04-2021

recht en bij PWC

2

Commun icat ie richt ing medew erkers bez ien gez ien
gevoe ligheden rondo m dit onde rzoek

D

3

Lijst opma ken met onderbouw in g met te
onderz oe ken informatie, e-ma ilbox en waa rvoor

PWC

d .d . 22 - 4-2021 is dit
besp ro ken met
directie
communicat ie
Besp roken

soecifi eke aan v ull end e toestemmina nodia is van
Communicat ie ri cht ing medew erke rs oppa kken over
onderz oek ma il bo x en

OIF

d .d . 22-4-2021 is dit

5

Info rm eren van te interv iewen (voo rm alig) co ll ega 's

OIF

Lij st is opgest eld en
er is een verd eling
gemaakt wie contact
op neemt (d .d . 23-4202 1)

6
7

Ad v ies m .b .t . benade ren e-mailb ox m w . Pa lmen

BVA
BVA

Reeds afoerond

23-4- 20 21

Beslu it/
Afspraak

I nfo

Datum

4

I nformatieboroino v anuit w aarn emers naar BVA

bes proken met
directie
com municat ie

Besluiten e n af spra ken
Nr

.

Omsch rij ving

1

PWC zo rat voo r aaen da

Afsp raak

31-03-2021

2
3

OIF zo rot voo r vers lao
Plan van aanpak/ Wijze va n in form ati everzameling,
zie memo
Proces - digita le
oeoeven sve rwerkino"

Afsp raa k
Bes luit

31-0 3-2021
31-0 3- 2021

4

De fo r ma ti e van de be geleidin gscommissie kan
w ii ziaen, al naa roe la no de b ehoelte

Afspraa k

31-03-2021

'0
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Webex
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1
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1

0

11~11
111
1
1
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1CJ5

ê]c:J

Bi

l, CJI

n29

Agendapunten

1. Aanvang 7de begeleidingscommissie
2.

Vaststellen agenda
De age nda wo rdt vas t gest eld zonde r aa nv ullende age nda pu nten.

3.

Verslag 07-07-2021
De v raag va n ~
onde r Sa van het ve rslag ov er w elke co llega 's
input hebb en ge lev erd (de betro kkenen in het onde rz oe k) is bea nt woo rd, het
ve rslag wo rdt hie rop aa ngepast e n is hiern a vast ges t eld .

4.

PwC:
Pw C geeft a.d .h.v . ee n p resenta t ie ee n up date over de v oortga ng van het
onderzoek. Deze p rese nta t ie w ordt meeges t uurd bij d it verslag .
De vo lgende punten kwame n t er s prake:
- Update onderzoeksproces interviews
34 inte rv iew s afgenome n, d it zij n ee n be perkt aa nt al uit geb reide int er v iews
en v erde r korte ( te lefo nische) gesp rekken. Vier korte gesp rekken volgen nog .
- Update onderzoeksproces info verzameling (digitaal onderzoek)
Tot aa l gaa t het om 51 e-ma il boxen d ie worden on de rzoc ht , twee zij n er nog
niet overged rage n. Er lij kt sp rake v an mi sv ersta nd want er z ij n geen
ma il boxen mee r d ie hangen in bezwaa r of pe rs one n d ie niet zij n be reikt.
E.e.a. wo rdt doo r OIF nagegaa n e n met PwC kortges lot en. Er wordt t ev ens
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aa ngegeven we lke vo lumes er zij n doorzoc ht en wat er daad w erkelij k wordt
meege nome n in het onde rzoek . Oo k d it is na t e leze n in de prese nt atie. Van
het o nderzoek op de t elefoon/ be r icht enverkeer he bb e n inmiddels 3 perso nen
medewer king gegev en, waarva n 1 pers oo n nog in d ienst is. 1 is reeds
uit gevoerd en de andere 2 worden ge pl and . De 4 e persoo n geeft geen
medewer king.
- Inzage rapport begelei d ingscommissie
PwC laat a.d .h .v . de prese nt at ie de plann ing zien va n het verdere verloop van
het onderzoek .
I n de eerst e w eek van se pt em be r ka n het rap port vo lgens plann ing w orden
ingezie n doo r de lede n va n de bege leidingscomm iss ie. Daa rv oor is wel
noodza kelijk da t de vere ist e wederhoo r heeft plaa t sgevo nde n en pe rso nen
zijn bere ikt en hebb en ge reageerd ( zie oo k vo lgende pun t ) . OIF spreekt nog
m et PwC ee n pro ces af voo r de wij ze va n in zage/react ie door
bege le idingscomm issie o p het rapport.
De voo rz it te r verzoekt d it pu nt te bes preken o p de vo lgende
bege le idingsco mm issie of ee n inge last ove rleg, er volgen nam elij k wat ac t ies
uit d ie uit gezet dienen t e worden om d it prakt isch t e orga nise ren . Ook kan
Financiën z ich voorbereiden om zod ra het rap port er is, eige n act ies t e
orga nise ren zoals ee n bege leidende Ka merbr ief en com m unicatie om ee n
v lot t e v oortga ng te ga randeren. Hiervoo r w ordt tevens ee n apa rte intern
Fin anciën afspraa k ingep land. Hij ve rzoekt de lede n om m ee te de nken ove r
het proces en de act ies d ie intern uit gezet d ienen te worde n.
- Rapportage inzage betrokkenen
PwC w il va naf de de rde wee k august us inzage bieden o p het m in isterie in De n
Haag e n op de loca t ie BD Utrec ht voo r het proces hoo r en wederhoor. Pw C
tre kt t wee we ken uit voor de inhoude lij ke rea ct ies o p het ra ppo rt. De
voorz it t er geeft aa n da t d ie t wee weke n voo r de bege leid ingscom m iss ie kort is
in de va kant iet ij d, m aar da t d it ee n be kende fa ct or was. PwC v raag t Financiën
mee te helpe n om t e zo rge n da t perso nen hiervoo r besc hikbaar z ij n en
priorit eit geve n hieraa n in deze pe r iode .
De voo rz it te r verzoekt aa n PwC o m deze t erm ij n, indien d it moge lij k is, t e
ve r lengen (v erv roege n ) met ee n w eek, zodat ee n ieder de kans k ri j gt om zic h
goed in t e leze n en ee n reactie ka n fo r mu lere n.
- Rode d raden ve rslag
Pw C geeft aa n da t zij t och ee n rode d rade n ove rzicht op nee mt in het rappo rt .
I n de v orige bege leid in gsco mm iss ie werd gevraagd of dit we l of niet gewenst
w as. Ee n rode drade n vers lag is confo rm de afsp raken en zoa ls oo k t oegezegd
aa n de Kam er.
- Mailbox en interview bezwaarmaker
Pw C heeft t oeste mm ing ont v angen va n c=Jom de e- mail box van de enige
bezw aa rm aker mee t e nem en in het on de rzoe k . Deze e-ma ilbox wordt net als
alle andere e-ma il boxe n ve rw er kt in het d ig it ale onderzoek.
- Per functie vaststellen welk stuk ter inzage wordt gegeven bij
wederhoo r
Dit pun t wordt de vo lgende bege leidingscomm iss ie w ede rom op de age nda
gezet.
5 . Communicatie
Er is ee n op roep gep laatst op int ranet met het verzoe k aa n collega 's d ie
inh o ude lijke informat ie he bb en om t re nt dit o nderzoek, zich t e me lden. Er is
t ot d usver geen inhoudelijke react ie gekome n op deze o proep. Er is we l ee n
rea ct ie gep laa t st , m aa r hier in st ond geen releva nte info rm atie d ie in het
onderzoek m eege nomen zo u moete n worden .
~ er
Com m unicatie heeft een be rich t gep laa tst ove r de besp reking m etl
zijn geen reac t ies geplaats t die in de bege leid ingsco mmi ss ie bespro ken d ienen
te wo rden.
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Wvttk/ rondvra a g
DJZ : WOB v erzoek ont va ngen va nuit de med ia op het memo Pa lmen en het
onderzoek. De strekk ing is omva ngrij k en heeft betre k kin g op het gehe le
onderzoek. PwC wil g raag geïnfo r mee rd worden hierove r.

PwC : Mevrouw Pa lme n k rij gt inzage in het ra pport, daags v oordat het
opge leve rd wordt. Dit verzoe k van mw . Pa lmen is geho noreerd zoda t zij zich
ka n voo r be reiden op een reac t ie die van haa r gevraagd za l worden door o.a .
de med ia. Fin ancien za l intern oo k nog de com m unica t ie va n het rappo rt
besp reken en daa r bij ook het v erzoek va n dive rse betro kkenen bez ien die
hebbe n gev raagd geïnfo rm ee rd t e wo rden ov er de uit koms t en.

Actiepuntenlijst
Nr

.

1
2
3
4

Omschrijving

Actiehouder

Begeleidng Mw Palmen bij inzage en na uitbre nge n
raooo rt

BVA, COMM,

Reactie for m ule ren op raoo ort doo r Toesla oen

TS L
TS L

I nfo rm eren TK door Toes laoen
Afspraak inpla nne n w el ke actie s er opgezet m oeten
worden bi nnen Fin an ciën

Info

Afgerond

BVA

Afspraak is reeds
gew eest, was
gep lan d op 29/ 7/ 2 1
09 :30

Ja

Besluit/
Afspraak

Info

Datum

Besluiten en afsp raken
Nr

.

Omschrijving

1
2
3
4
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1. Kennismaking : Eerste bij eenkomst begeleidingscommissie

D

heet iede ree n w e lkom . Hie rn a volg t ee n ke n n isma k ing doo r de lede n van
de begele id ings com m iss ie. Afges pro ke n wo rd t da t Pw C zo rgt voor de age nda
e n MinFin voo r de v e rs lag legg in g . (Afspraak)
Vast ges t eld w ord t om deze verga d e ring d r iewe ke li j ks t e rug te lat e n kome n .
(Actiepunt) (Bes luit)

Lee
d n beqe e1 mqscom m1 ss 1e
Naam

1

1

1

1

1

1

1

1

=

1
1

1

Il

1

1

1

1

Il

1

u rga n1sat 1e & t-'ersonee1 oe1e1osaepa rtement
Verteaenwoordi aer Belastingdienst
Ministerie van Fi nanciën
IOI F
Vertege nwoordiger Toes lagen
IPwC Forensic Services
IPwC Forens ic Services
1
PwC Forensic Services
PwC Forensic Service s
1
Secretaris
1

1

CJ
LJ

e n o n d erzoe k st eam pw C
Functie/ Rol

1

1

1

2. Plan van Aanpak:
~ - ~ ~ - - - ~ PwC gee ft ee n t oe licht ing op het plan v an aanpak voo r d it
ond erzoe k. De v o lge nde onde rw e rp e n z ij n bespro ken :
- Op drac ht
- Werkzaam hed en
- ( Moge lij ke) kn e lp u nte n
- Pla n ning e n coördinatie
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De lede n va n de bege le id ingscommissie heb ben ee n kop ie va n het plan v an
aa npak o nt v angen.
De v olgende pu nt en worden bespro ke n:
Naa r aa nl eid ing va n de onde rzoe kso pdrac ht benad r ukt PwC da t m en een
fei t enon de rzoek u itvoert en zich rea li seert da t het een (politiek ) gevoe lig
o nderwer p is en da t waa r moge lij k za ken o penbaa r zull en w orden
gemaa kt. Pw C be nad r ukt verder da t het geen persoo nsge r icht onde rzoe k
betreft e n de onderzoekers van Pw C ona fhan kelijk z ij n .
De bege lei dingscommiss ie v raag t aanda c ht v oo r het feit da t het
onderzoek gevoeli g li gt b ij Min Fin/ BD medewe rke rs. Er zit v ee l emot ie b ij
medewer kers. Afgesp roken wordt dat co m m unica t ie naa r medew er kers
ee n onderw erp is wat aa ndacht behoeft en met co mmu nica t ie o pgepa kt
m oet wo rden . (Actiepunt)
Besp roken wordt het memo 'Üf.r:9ces - d ig itale gegev ensv erw erk ing".
Financiën geeft aan da t zo well _ J v an het kern depa rteme nt (' KD') als
Iv an de Be last ingd ien st (' BD') zijn bet rok ken bij dit voorste l en
dat ~ - - ~ pos it ief ad v ies geeft en [
hog niet. Z ij n rea ctie is
bijgevoegd . De leden van de bege leid ingscom m iss ie ku nnen react ie
gev en op het voo rste l v an PwC. Bes proken w ordt da t er t e allen tijde
ris ico's zij n bij een geg evensove rd ra cht/ delen v an inform at ie met extern e
partijen, zo we l v anuit inform at iebev eilig ing als pr ivacy . Het voorste l
beoog t deze r isico's t e behee rs en en acce pta bel t e ma ken. De
bege leidingsco mmis sie gaa t akkoo rd, on de r de randvoorw aa rden da t
handelen plaa tsv indt bin nen w ettelij ke en rechts posi t ionele kade rs en
w aarbo rgen en de hierna genoemde afsp raken over com munica t ie, met
het voorste l v oo r gegeve nsov erdrach t . De bege leidingscomm issie gaa t
akkoord met het voorstel voo r gegevensoverdracht. (Bes luit)
Afges pro ke n wordt da t PwC ee n lij st maa kt met gese lectee rde info r ma t ie
en e- ma ilb oxen, te n be hoev e van het bea ntwoorden van de
onderzoeksv rage n, die s pecifi eke g oedke urin g vanO
raagt en daa rb ij
oo k op persoo nsn ivea u de onde rb o uwi ng aa n lev ert voor propo rti onaliteit
en subs id iariteit . Die heeft de wer kgever Financiën nod ig om zich te
ku nnen ve rant woo rden j ege ns de m edewe r ke rs ge let op de gew enst e
raad pleg ingen over het verst rek ken va n deze inform at ie. De lij st kan
,J:!l!9_,eb reid worden ged urende het onderzoek, m aa r pas na akkoord va nD
1

L_J (Actiepunt)
Voo rda t de gese lec tee rde e- m ail boxen w orden ve rwer kt e n doorzoc ht ,
v indt er eers t co mm unicat ie plaa ts doo r Fin anc iën aa n de bet ro k ke n
medewer kers. Er wordt doo r Financiën geen t oestem m ing gevraagd , maa r
de betro kke ne wordt geï nfo rm eerd en in de ge legen heid gesteld om te
reagere n/ bezw aar t e ma ken . Dat ge ldt w aa r m og e lijk oo k voor
m edewerk ers die niet m eer in d ienst zij n, a ls die nog be reikt kun ne n
w orden. Gedac ht w ord t aa n ee n reac t iet erm ij n v an circa ee n wee k.
(Actiepunt)

Naa r aa nl eid ing van disc uss ie ove r proporti ona liteit en de moe it e die het
kos t om info r mati e t e verza me len t en behoeve va n o nderzoek, geeft D
Q a n dat Fin anc iën 100% medew e rking za l ver lenen . Tev ens doet h ij
be roe p op de onderzoe kers om zich bewu st t e zij n v an de g rote dru k die
de werkn eme rs onderv inde n vanw ege mee rde re onderzoeke n d ie lo pe n
en de emot ione le lad in g d ie het 'Toes lage ndoss ie r' heeft bij medewerkers.
Va ndaa r het verzoe k om se nsiti ef met het benade ren va n de (voo rm a lig )
Pag ina 2 van 4

1080704

00040

co ll ega 's om t e gaa n. Dit staa t medew er k ing ec hter niet in de weg.
Vooro p staa t dat Financ iën vo lled ig meewer kt.
Er w ordt te nslott e oo k nog over de planning ges pro ken . Deze is st rak en
de inform at ieverzame ling kos t mee r t ijd da n v oo rzien. Vooralsnog w ord t
v ast gehoude n aan de plann ing en wordt nagest reefd deze plann ing t e
halen.

Bij lagen:
Deze bij lage n zij n besp roken:
Aan gele verd
doo r :

Titel

Ter :

I nfo :

PWC

'MF Proces - digit a le

Besluitvo rm in g

Akkoo rd dd . 31 - 0 3- 2021

PWC

aeaeven sv erwe r kina
Memo Mi nFi n_ ext ern
com mu nicatiep rotoco l

I nfo

Ve rde re afst emm in g met
MinFi n/ BVA

I nfo

Besproken

PWC

Memo MinFi n_ voo rtgang
info r ma t ieverstrekkinq

Actiepunten! ij st
Nr

.

1

Omschrijving

Actiehouder

Info

Afgerond

Verga de rin g d rieweke lij ks plann en

c=J;

Ve rz oek t ot co- host

Aanvraa g

recht en bij PWC

ingest uu rd dd .
01 - 04-20 21

Info

Datum

1

2

Communicatie richt ing medew erkers bezien gezien
qevoeliq hede n rondo m dit onderz oek

C] □

3

Lijst opmaken met onderbouw in g met t e
onderz oeken info rmatie, e-mailboxen waa rvoor
sp ecifieke aan vu llende t oeste mming nodig is van

PWC

4

Communicatie ri chting medewer ke rs oppa kken over
onderz oe k mail boxen

OI F

5

info r meren van t e interviewe n (v oo r ma lig) collega's

OI F

n

Besluiten en afspraken
Nr

Omschrijving

.

Besluit/
Afspraak

1

PWC zo rqt voo r aqen da

Afspraak

31 - 0 3- 2021

2
3

OIF zorqt voo r vers laq

Afsp raa k

31-03 - 2021

Plan van aa npak/ Wijze van in formati eve rza meli ng,
zie memo "'M F Proces - digit a le
qeqeven sverwerkinq"

Bes luit

31-03 - 2021

4

De fo r mati e va n de begeleidingscommissie ka n
w ij zig en, al naarg ela ng de b ehoefte

Afsp raak

31-03-2021

Vastlegging
1

Nr

!

omschrijving

1

Uitkomst

1

Waar ligt het

1

Door:
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Ministerie van Financiën

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK
TER BESLISSING
Aan

BVA-office / OIF
I nlichtingen

de secretaris-generaal
~ - - ~@min fin. nl
www .minfin .nl
Datum
6 mei 20 2 1

notitie

Notitienummer

2021 -0000103977

Verzoek PWC raad plegen e-mailcorrespondentie

Auteur

c:::==:::J

1

1

Van

BVA

Aanleiding
In het kader van haar onderzoeksopdracht heeft PWC verzocht om emailcorrespondentie van (tenminste) 33 personen in haar onderzoek te mogen
betrekken.

Kopie aan

Naar aanleiding van deze vraag is in het kader van (o.m.) zorgvuldigheid en het
oog op behoorlijk bestuur aan de Landsadvocaat gevraagd een advies uit te
brengen over de voorwaarden waaronder aan dit verzoek kon worden
meegewerkt.
Op 4 mei jl . heeft de landsadvocaat een advies uitgebracht, op grond waarvan
een aantal besl issingen kan worden genomen over de afhandel ing van het
verzoek van PwC en daarmee de voortgang van het onderzoek.

Bes lispunten
1. I n te stemmen met het ter beschikking stellen van de gevraagde
mailboxen voor het onderzoek, en deze verstrekking van gegevens t e
duiden als een verstrekking in het kader van de AVG;
2. In te stemmen met de hierna uiteen te zetten werkw ijze, die een
praktische uitwerking beoogd te zijn van de overwegingen uit het advies
van de la ndsadvocaat, en daarmee ziet op een zorgvuldige en
rechtmatige ve rstrekking conform de AVG;
Toelichting
Naar aanleiding van de vraag of het mogelijk was rechtmatig toegang te verlenen
aan PWC om gegevens uit een selectie van mai lboxen te betrekken in hu n
onderzoek, is aan de landsa dvocaat verzocht een advies uit te brengen waarin de
verschi llende aspecten in samenhang worden overwogen. Dit advies treft u
separaat als bijlage aan.
De landsadvocaat overweegt - sterk samengevat - dat de verstrekking van
gegevens uit mailboxen, van de door PWC gemotiveerde selectie aan personen ,
kan worden gezien als een verwerking in het kader van de AVG (en dat een
zorgvu ldige verstrekking in het kader van de AVG ook geacht wordt in
overeenstemming te zij n met artikel 8 EVRM).
Als verwerkingsgronds lagen voor de verwerking kunnen worden aangemerkt:
a) het voldoen aan de wettelijke verplichting aan de Kamer inlichtingen te
verschaffen, conform artikel 68 GW, ge let op de aan leiding voor het onderzoek
die gelegen is in het stellen van Kamervragen.
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Voor zover het onderzoek niet wordt verrich t met het oog op a), kan als
ve rwerkin gsg rondslag ook wo rden gezien:
b) het uitvoeren v an de publiekrechtelijke taak. Daarbij ka n de Belasting dienst
worden gez ien als uitvoerder v an de Wet Kin deropvang, dat organisatorisch
onderdeel is van het ministerie. De pub liekrechtelij ke taakstelling waar aa n
gedacht wordt, is dezelfde als die aan het opstell en van de memo ten grondslag
heeft gelegen , waarbij het onderzoek tot doel heeft om verantwoording te kun nen
afl eg gen, herhaling te kunnen voorkomen en be nad eelden opheldering te bieden.
Naast het beschikbaar zijn van grondslagen voor de verwerking moet er volgens
de La ndsadvocaat ook sprake zijn van noodzaak. Het nood zaakscr iterium brengt
met zich mee dat moet worden vol daa n aan de eisen van proportionaliteit en
subsidiariteit.
In het geval van a) (de wettelijke verplichting), li gt de rechtvaardiging in de wet
beslote n.
In het geval van b) (de pub liek rechtelijke taak) v ergt het een aanvullende
afweging, waarbij de Landsadvocaat overweegt dat beteke nis toekomt aan de
maatschappelijke impact en gevo lgen van de Kinderopvangtoeslagaffaire en dat
het onderzoek niet goed kan worden uitgevoerd zonder gebruik te ma ken van emai ls.
Daarnaast overweegt de la ndsad vocaat ten aanzien van de bescherming van de
privacy van betrokkenen dat het ministerie weliswaar geen regeling ke nt die in dit
speci fieke geval toegang tot mai lcorrespondentie toesta at , maar ook geen
regel ing heeft die di t nadrukkel ijk uitsluit . De landsadvocaat ove rw eegt dat aan
de functie van betrokkenen inherent is da t werkmail mogelijk ope nbaa r kan
worden gemaakt op grond van 68 GW, de WOB of in het kader van een
parlementa ire enqu ête, waarmee voor betrok ke ne in zekere mate vo orzienbaar is
dat hun werkma il ope nbaar zo u kunnen worden.
Dat neemt niet weg dat bijzondere zorg op zij n plaat is om privécorrespondentie
zoveel m ogelijk buiten beschouw ing te laten . Zoals u bekend heeft PWC een
werkwijze ing ericht die er op gericht is om niet relevante ma ilcorrespo ndentie,
waaron der privémail, zovee l mog elij k en zo vroeg moge lij k in het proces uit te
slu iten van de verdere sta pp en in het onderzoeksproces, waa rdoor deze situatie
al zoveel mogelijk wordt beperkt .
Uit de AVG vloeit een informatieverplichting voort waarbij de landsavocaat
overweegt dat vanwege het bij zond ere karakte r va n het onderzoek en de omvang
de aanvullende informa tiepli cht uit de AVG mogelijk va n toepassing is, die onder
meer ste lt dat betrokkenen moeten worden gewezen op hun recht en, waaronder
het recht om bezwaar t e maken.
Dit leidt tot conc reet de vo lgend e punten waarvan de lan dsadvocaat aanbeveelt
betro kkene n te inform eren:
(a) de achtergron d en het doel van het onderzoek;
(b) welke gegeve ns van de betro kkenen daarvoor gebruikt zullen worden
en aan PwC worden ve rstre kt;
(c) de voo rgenome n werkwijze, in het bijzonder met betrekking tot de
sel ectie va n voor het onderzoek releva nte gegevens
(d) de verde ling van verantwoordelijkheden tussen het mi ni ste ri e en PwC
met betrekking tot de verschi ll en de verwerkingsactiviteiten;
(e) de rechten van de betrokkenen;
(f) contactgegevens bij zowe l het ministerie als PwC waar betrokkenen
terecht kun nen voor nadere informati e en het uitoefenen va n hun
rechten.

Dit heeft gele id tot het opstellen va n een brief, waarin betrokkenen schrifte lijk
worde n geïnformeerd en bovenstaande pun ten zijn ve rwerkt. De brief is als
bijlage gevoegd.
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De voorgestelde werkwijze is nu, voor alle betrokkenen, als volgt:
Telefonisch contact opnemen, toelichten dat er een onderzoek is dat
door PWC in opdracht van het ministerie wordt verricht, met het oog op
de memo Palmen, dat binnen dit onderzoek door de onderzoekers een
verzoek is gedaan tot het raadplegen van de mailbox van betrokkene,
omdat de onderzoekers die mogelijk relevant achten voor het
beantwoorden van een onderzoeksvraag, en dat het gaat om een
bepaalde periode.
Dat het ministerie in het kader va n de AVG van plan is deze gegevens te
verstrekken.
Dat de betrokkene een schriftelijke bevestig ing en toe lichting krijgt op dit
gesprek en het voornemen de gegevens ter besch ikking te stellen, waarin
betrokkene ook zal worden gewezen op zijn rechten, meer in het
bijzonder zijn recht om bezwaar te maken, en dat daarvoor een term ijn
van twee weken open staat;
Na het telefonisch contact wordt aan betrokkene de brief verstuurd (per
mai l of regu li ere post, afhankelijk van de voorkeur die men in het
te lefoongesprek heeft aangegeven). In die brief komen alle punten die in
het gesprek aan de orde zijn gekomen aan bod, evenals andere
praktische zaken met betrekking tot de hiervoor aangehaalde opsomming
a t/m f;
Er wordt praktisch niet langer onderscheid gemaakt tussen betrokkenen
op basis van hun ambtelijk hiërarchische status, met de kanttekening dat
vooruitlopend op het definitieve advies reeds telefonisch contact is
gezocht met een beperkte selectie van (voorma li ge) bewindspersonen en
hoge ambtenaren, conform een eerdere afspraak in de
begeleidingscommissie. Zij hebben nog geen brief ontvangen maar zu lle n
dezelfde brief krijgen als de 'reguliere' medewerkers. (Zie voor een meer
gedetailleerde lijst van te benaderen en reeds gebelde personen de
bijlage);
Alle medewerkers worden komende week telefonisch benaderd. OIF
neemt de uitvoering hiervan praktisch voor haar rekening;

U wordt verzocht met deze werkwijze en de inhou d van de brief in te stemmen.
Na de periode van twee weken, waarbinnen ze bezwaar kunnen maken, zu llen de
gegevens daadwerkelijk t er beschikking komen van PWC. Tenzij er bezwaar is
gemaakt, in welk geval intern juridisch advies over de gevolgen daarvan zal
moeten worden geformuleerd (of extern ingewonnen) .
Indien akkoord wordt u gevraagd deze notitie fysiek te ondertekenen t.b.v. de
administratieve vastlegging door PwC.
Voor akkaord:

A
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pwc
Memo
Ministerie van Financiën,~ .___ __,
PwC Forensic Se1vices, C=::J ~ - --~
7 april 202 1

Aan:
Van :

Datum:

Beh·eft:

Ve1·zoek goedkeul'ing verwel'ken data - Project OZ21007

Geachte IL_

_,__- ~

Zoals besproken in de bijeenkomst met de begeleidingscommissie op 31 maart 2021, verstrekken wij u bijgaand
een overzicht met de personen van wie wij de data willen verwerken in het kader van ons onderzoek. Dit betreft
een eerste selectie, gedurende het onderzoek kan deze lijst worden uitgebreid.
Wij verzoeken u deze eerste selectie van te verwerken data ter goedkeuring voor te leggen aan de SecretarisGeneraal. In deze selectie is onderscheid gemaakt tussen mailboxen, laptops en overige databronnen. Zodra wij
aanvullende data willen ve rwerken zullen wij deze in een separate lij st voorleggen.
In het kader van de vomtgang van het onderzoeken verzoeken wij, indien van toepassing, in de goedkeuring
onderscheid te maken tussen personen welke direct kunnen worden goedgekeurd en personen waarbij
eventueel nog aanvullende onderbouwing gevraagd wordt. Op die manier kunnen wij starten met het
verzamelen en verwerken van de data van de personen waaIVoor reeds goedkeuring is gegeven.
Voor een nadere toelichting ten aanzien van onze werkwijze voor het verwerken va n digitale gegevens verwij zen
wij naar het memo 'MF-proces - digitale gegevensverwerking' zoals in concept besproken met de
begeleidingscommissie op 31 maart 2021 en definitief uitgebracht op 7 april 2021.
Totstandkoming van de eerste selectie

U gaf aan dat ten behoeve van de opdrachtformulering binnen het Ministerie van Financiën reeds een lijst met
mogelijk te inte1viewen personen was opgesteld. Wij hebben deze lijst (met 21 personen) van u ontvangen op
11 maart 2021. Gevraagd naar de totstandkoming van deze lijst, heeft u ons verwezen naar de h ee r □ (DG
Toeslagen i.o.). Wij hebben deze lijst op 17 maart 2021 met
besproken. Na dit gesprek heeft 1
~--~
D de lijst aangevuld tot 31 personen en deze lijst ('Betrokkenen t.b.v. onderzoek PWC memo Palmen')
ve rstrekt aan PwC op 18 maart 2021. Vooralsnog hebben wij deze lijst, inclusief de van 1
0 ontvangen
onderbouwing hierbij , als uitgangspunt gehanteerd, aangevuld met onze initiële bevindingen op basis van
openbaar beschikbare informatie (voornamelijk uit het POK) .

e:::=5P

Ter onderbouwing/illustratie van de betrokkenheid heeftl
D onder andere een e-mail d.d. 3 juni 20 19
gedeeld met PwC met als onderwerp "Stukken ten behoeve van de CAF-bespreking met de stas" (de genoemde
'stukken' zijn niet bijgevoegd in de door ons ontvangen e-mail). Deze e-mail is direct gericht aan 30 personen,
in kopie aan 4 personen . In de kolom 'Toelichting' in onderstaand overzicht is aangegeven welke personen deze
mail hebben ontvangen (direct, dan wel in kopie) en is tevens de ve rzender van deze e-mail aangeduid. Deze email d.d. 3 juni is als bijlage bij dit memo gevoegd.
Ten aanzien van de personen die in de hierboven genoemde e-mail van 3juni 2019 staan, maar niet zijn
opgenomen in de lijst van 31 personen ('Betrokkenen t.b.v. onderzoek PWC memo Palmen'), geeft c==P
r---.--~
aan: "De per·sonen in die mail die niet onderstaand zijn opgenomen waren naar mijn idee, mede op basis uan
de korte gespr·ekken die ik met enkele betrokkenen had, slechts zijdeling betrokken in de juni week."
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Vooralsnog hebben wij deze personen daarom ook niet toegevoegd aan onze selectie, wij sluiten echter niet uit
dat dit gedurende het onderzoek alsnog kan ge beuren .
Ee l'ste selectie te v el'zamelen e n ve1·wel'ken mailboxen (33 pe1•sonen)

In onderstaand overzicht van personen geven wi.j een nadere onderbom-vi.ng waarom wij de mailbox va n de
betreffende persoon in deze fase van het on derzoek willen verwe rken. Voor de volledighe id merken wij op dat
wij de data voor de periode maart 20 17 (of later, indien later in funct ie gekomen) tot en met heden willen
verzamelen en verwerken om te kun nen betrekken in ons onderzoek. Betrokken personen kunnen ook ná
december 2020 (of na func tiewijziging) nog relevante informatie va n vóór december 2020 hebben
doorgestuurd.
Functie<•>
Naam
Min isterie va n Financiën
Wopke Hoekstra<2 >
Minister van Financiën;
oktober 2017 - heden
Jeroen DijsselbloemC2 l
Min ister van Financiën;
november 2012 - oktober

Toe lichting

Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag;
periode oktober 2017 tot en me t december 2020.
Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag;
periode maart 2017 tot en met oktober 2017.

2017

Alexandra van
HuffelenC•l
Men no Snel
Eric Wiebes< 2 >

LJ

1

c::::=::J c:=]
1

1

1

1

C:::] I

Staa tssecretaris van
Financiën; januari 2020 heden; portefueille
Toeslagen en Douane
Staatssecretari s van
Financiën ; oktober 2017 december 20 1g
Staatssecretaris van
Financiën; februari 2014 oktober 2017
1
hrnart
2020 - heden
1augustus
2011 - tebruari 2020
12017 -

1

1

c==J C=:J

neaen
c=:Fiscale Zaken

DGFZ

1

Gezien fun ctie in relatie tot onderzoeksvraag;
periode januari 2 020 tot en met december 2020.
Gezien fu nctie in relatie tot onderzoeksvraag;
periode oktober 20 17 tot en met december 20 19.
Gezien fu nctie in relatie tot onderzoeksvraag;
periode maaii 2017 tot en met oktober 20 17.
Gezien fu nctie in relat ie tot onderzoeksvraag;
periode maart 2020 tot en met december 2020.
Gezien fu nctie in relatie tot onderzoeksvraag;
periode maati 20 17 tot en met februar i 202 0 .
Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag.
Gezien functie in relatie tot ond erzoeksvraag. Uit
openbare verhoren POK begrijpen wi.j verder datD
! leiding gaf aan het crisisteam in de
1
1
juni-wee k 2019.
Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni
201Q.

c=:Jc=:J

Gezien functie in relatie tot onde rzoeksvraag;
len 1
1
daarnaast zijn I
geadresseerde lil de bovengenoemde mail d.d. 3juni

_J30A

20 19.

lc=J

1

~OA

Gead resseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni
20 19 .

C==:J c=J

1

~OA

Gead resseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni

PJ Z

Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag;
daarnaas t is Adviseur DJZ geadresseerde in de
bovengenoemde mail d.d. ::i iuni 2 0 1Q.
Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 j uni

20 19.

c::::=J c::::=J

c::=JD c==J

L__PJZ

1

2 0 19.
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Belastinadie11st
C:=J c:::::J2)
c=J1

D

1

1

l

L___Jroeslagen; augustus
2020 - heden
____)3elastingdienst; juni
2020 - heden
l----)e!astingdi~nst;
Januan 2017 - Januari

~~~~

2019.

Gezien functie in relatie tot onderzoeksvi-aag.
Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d . 3 juni

IFJZ

1

Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag;
periode augustus 2020 tot en met december 2020.
Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag;
periode juni 2020 tot en met december 2020.
Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag.
Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni

2019.

IFJZ

c=JC=:::J

Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni
2019.

1

C:=J I

1

fJZ

Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni
2019 .

Il

1

Il

r oeslagen

Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag.
Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni
2019. Tijdens openbare POK verhoren geeft
1 aan het memo-Palmen
ontvangen te hebben.
Geadresseerde (cc) in bovengenoemde mail d.d. 3

1

c::::Jc=::::J

~HB

1

~

lijkt betrokken te zijn geweest bij de
het memo-Palmen in de 'juni-week'
(obv reeds aan PwC verstrekte e-mail uit j uni

2019
20 19).

1
1

1

1
1

1

~oeslagen

1

1

r HB

Geadresseerde (cc) in bovengenoemde mail d.d. 3
. iuni 2019.
Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3j uni
2019.

1

1

c::::=J

1

IUHB

In het POK verhoor wordt door!
1
1
opgemerkt dat het memo-Palmen aan 1
~n twee
medewerkers is verstuurd. !
1 l,__l lijkt
één van de twee hier bedoelde medewerkers te zijn
(obv reeds aan PwC verstrekte e-mail uit iuni 2019) .
Verzender van bovengenoemde mail d.d. 3 juni
2019.

1

1

f JZ

In het POK verhoor wordt door ~
1
1
opgemerkt dat het memo-Palmen aan 1
n twee
L_J lijkt één
medewerkers is verstuurd. !
van de twee hier bedoelde medewe rkers te zijn (obv
--- -' - """ uwe verstrekte e-mail uit iuni 2019) .
llijkt betrokken te zijn geweest bij de
1
zoeKtocnr naar het memo-Palmen in de 'juni-week'
2019 (obv reeds aan PwC verstrekte e-mail uit juni
2019).

D

C] I

1

1

1

IFJZ

II'oeslagen

1
rlijkt betrokken te zijn geweest bij
ae zoeKtocht naar het memo-Palmen in de 'juniweek' 20 19 (obv reeds aan PwC verstrekte e-mail uit
juni 2019) .
Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni
2019. In openbare POK verhoren geeftl
Palmen aan het memo-Palmen in 2019 aa n de heer
1
1toegestuurd te hebben .

1

1
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pwc
1

1

!I'oeslagen

1

Uit openbare POK stukken leiden wij af dat
'1et memo-Palmen in maart 2017
1
liikt te hebben ontvangen.
In openbare POK verhoren wordt
J
ldoor mevrouw Palmen aangeduid als
m1Jn' MT-hd en geeft □an het memo-Palmen in
2017 aan 7
gestuurd te hebben.
Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag. In
openbare POK verhoren heeft !
1
aangegeve n het memo-Palm en in maart 2017
ontvangen te hebben.
Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag.

1

1

1

1

Toeslagen
ICt/m

1

2018)

1

1

Sandra Palmen
Vaco MKB
Ove1·iae
Mogelijk zijn stukken ten behoeve van de Minister, Staatsecretaris
f andere personen verstuurd aa n
PA/secretariaat (om te printen of anderszins onder de aandacht van e etreffende personen te brengen ),
derhalve willen wij ook de mailboxen van PA/secretariaat betrekken in ons onderzoek.
Eerste selectie te p1·eserveren laptops
In onderstaand overzicht van personen geven wij een nadere onderbouwing waarom wij de laptop van de
betreffende persoon in deze fase van het onderzoek willen preserveren.
Functie<•l
Naam
Ministerie van Financiën
L_Jinanciën; augustus
C=::J~
2013 - februari 2020

ToelichtinJ?
Gezien sleutelpositie in de informatiestromen
richting Staatssecretaris.
geeft in
het openbaar verhoor mbt het memo-Palmen aan
(verslag, pag. 39) "Ik heb het stuk niet gehad, niet
gezien"
1

1

1

Eerste selectie te verzamelen en ve1·we1·ken overige databronnen
In onderstaand overzicht van personen geven wij een nadere onderbouwing welke overige databronnen wij
willen ve rzamelen en verwerken en waarom wij deze data van de betreffende persoon in deze fase van het
onderzoek willen verzamelen en verwerken.
Functie<•l
Naam
Ministerie van Financiën
Wopke Hoekstrar 2 1
Minister van Financiën ;
okiober 20 17 - heden

Jeroen Dijsselbloeml2 J

Toelichtine:

Minister van Financiën;
nove mber 2012 - oktober
2017

Alexandra van
Huffelen(2)

Staatssecretaris van
Financiën; januari 2020
heden; portefueille
Toeslagen en Douane

-

Databron: De Digitale Tas (indien van toepassing).
Wij begrijpen dat dit voor bewindspersonen een
aanvullende databron is waarin documenten kunnen
zijn opgeslagen. Hierin zal vooralsnog alleen gezocht
worden naar het memo-Palmen als document.
Databron : De Digitale Tas (indien van toepassing).
Wij begrijpen dat dit voor bewindspersonen een
aanvullende databron is waarin documenten kunn en
zijn opgeslagen. Hierin zal vooralsnog alleen gezocht
worden na ar het memo-Palmen als document .
Databron : De Digitale Tas (indien van toepassing).
Wij begrijpen dat dit voor bewindspersonen een
aanvullende databron is waarin documenten kunnen
zijn opgeslagen. Hierin zal vooralsnog alleen gezocht
worden naar het memo-Palmen als do cument.
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pwc
MennoSnel

Eric WiebesC2 >

Staatssecretaris van
Financiën; oktober 2017
december 2019

-

Staatssecretaris van
Financiën; februa ri 20 14 oktober 2017

Databron : De Digitale Tas (i ndien van toepassing).
Wij begrijpen dat dit voor bewindspersonen een
aanvullende databron is waarin documenten kunn en
zijn opgeslagen. Hierin zal vooralsnog alleen gezocht
worden naar het memo-Palmen als document.
Databron: De Digital e Tas (i ndien va n toepassing).
Wij begrijpen dat dit voor bewindspersonen een
aanvullende databron is waarin documenten kunnen
zijn opgeslagen . Hierin zal vooralsnog alleen gezocht
worden naar het memo-Palmen als document.

Noten:
(1) Functie is ove rgenom en van het overzicht ' Betrokkenen t.b .v. onderzoek PWC memo Pal men ' zoals ontvangen van ~ d .d. 18

maart 2021 , waar de ' functie 2019' staat vermeld. Deze informatie is aangevuld met openbaar beschikbare informatie met name ten aanzien
van periode en de functies van de doo r l'wC toegevoegde personen.
(2) Deze p ersonen zijn niet opgenomen op het □ve rlich t 'Betrokkenen t.b.v. onde1·zoek PWC memo Palmen· zoals ontvangen van
D d.d. 18 maa rt 2021; deze personen zijn toegevoegd door PwC op basis van openbaar beschikbare informatie en/of reeds aan PwC
verstrekte informatie.

C=:::J

Bijlage: e-mail d.d. 3 juni

2019
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Van: c::::=l, CJ Q
1) (UITVOERINGSBELEID) <J~--~®=m=i=n=fin=·=
nl>
Datum: maandag 03 jun. 20 19 11 :2 1 PM
Aan:
@belastingdienst.nl' <I
filbelastingdienst.n l>, c:==::J, D (c=:::J
D ) (BJZ/JZ)
@minfin.nl>, 'I
@belastingdienst.nl'
1

1

1

@belastingdienst.nl>,
,c=]c:==::J) (BOA/Adv ies) <I
@minfin. nl>,
I
!(BEDRIJF) <I
@minfin.nl>, BDG Belastingdienst
<]
@minfin.nl>, C=:J D (c=:::J) (BOA/Advies) <1~ - -~~minfin.nl> ~ - - ~
(UITVOERINGSBELEID) <I
@m infin .nl>, c:=:::J, D (□) (COMM)
'----;==== -----:-----;:-"
1
rµ minfin.nl>, ~ - - ~ ® belastingdienst.n l' <I
11((0,belastin gdienst.nl>,
1\=====s=:--:----:--:-:-'[fybelastingdienst.nl' 1
@belastin gd ienst.nl>,
'I
@be lastingdienst.nl' <j
@belast ingdienst. nl >, c::==:::J, c:=:::J (c:=:::J) (FISCALITEIT)
1
@minfin.nl>, c=:::J, D (□) (BJZ/JZ) <j
Rm in fin.nl >J
(MT) <j
@minfin.nl >. C=t7
1) (BOA/Adv ies) c=:@minfin .nl>
,D
(CJ) (MT) <I
!µminfin .nl>, ~ (FISCALITEIT) <j
@minfin .n l>,
c::=:::J, D (~ ~) (BEDR IJ F) <I
@m infin.nl>, 1
c=:r:==:::J) (FISCALITEIT)
<I
@m infin.nl>, ~ - ~, D P ) (DB) <j
fpm infin.n l>, c=J, ~ (c=:::J)
(DB/ FRI) <I
@mi nfin .n l> ~ - ~, c=□ (CD) (F ISCALITEIT)
<I
@minfin .nl>, ~ - - ~' CD (CD) (BJZ/JZ) 1
@minfin.n l>,
1(UITVOERINGSBELEID) 1
filminfin.nl>, c::=□,cc===;J
(flSCALI I El 1) '9
@minfin.nl>, c=J, D (c=□) (HDFEZ/BC) 1
@minfin.nl>,
•e======sc'@belastingdienst.nl' <I
l@belastingdienst.nl>
'I
~ybe lastingdienst. nl' 1
s@.belastingdienst.nl>, ~ - ~· □
(1-IDFEZ/BC) <I
@minfin.nl>
Kopie: c=:::J, D (CD) (U ITVOER ING SBELEID)
.minfin.nl>, C=:J, c=J (CD)
(U ITVOERrNGSBELEID) I I
filminfi n.nl>,
(UITVOERINGSBELE ID)
<I
@minfin.nl>, 1
l(U
L ID) <I
@minfin.nl>
Onderwerp: Stukken ten behoeve van de CAF-bespreking met de stas
1

1

(~-~

Goedenavond,
Bijgaande stukken zijn vanavond binnen DGBD afgestemd ten behoeve van de bespreking met de
staatssecreta ris morgen.
Ik stel voor het gesprek met de staatssecretaris af te wachten wat betreft de Kamerbrief. We
kunnen morgenmiddag indien nodig nog een ambtelijke bespreking plannen over de brief.
Aangezien Ik niet verwacht dat de beantwoording op de vragen van Omtzigt en de feitelijke vragen
morgen uitgebreid aan bod komen, horen wij wel graag ju ll ie reacties op die t eksten. Ik verwacht
dat wij daa r morgenochtend mee verder gaan, maar nemen jullie opmerkingen onderweg mee.
Lukt dat voor 14:00?
Groeten, ook van c=J, c:=:::J en

1057223

D

00042

Ministerie van Financiën

Directoraat Generaal
Toeslagen

TER INFORMATIE
Aan

Begeleidingscommissie Project OZ21007

Datum
12 mei 2021
Auteurs

c::J CJ

notitie

Onderbouwing te verzamelen mailboxen Toes lagen

Aanleiding
De minister-president heeft tijdens het debat over het rapport van de
Parlementaire Ondervragingscommissi e Kinderopvangtoeslag van 19 januari jl.
toegezegd dat een extern onderzoek zal worden ingesteld naar de gebeurtenissen
rondom het memorandum van de vaktechnisch coördinator Toeslagen over de
CAF-11 zaak, daterend uit 2017. Daa rnaast meer in het bijzonder de
gebeurtenissen in de periode juni 2019 rondom dit memorandum.
Het onderzoek is inmi ddels gegund aan PwC. Op basis van openbare bronnen,
POK verhoren en aanvullende informatie hebben de onderzoekers een lijst
samengesteld van functionarissen die betrokken zijn geweest bij het memo
Palmen en de besprekingen in de juni week van 2019.
Deze fu nctiona rissen zijn:

Naam
Wopke Hoekstra
Jeroen Dijsselbloem
Alexandra van Huffelen
Menno Snel
Erik Wiebes
~

1

1

===::Jc:::=::J
C==:J

=:::i

l

1

1

===ic=i
11

1

~CJ

-

~C==:J

Il

-

-

1

-

Functie
Minister van Financiën oktober 2017 - heden
Minister van Financiën november 2012 - oktober 2017
staatssecretaris van Financiën januari 2020 - heden
Staatssecretaris van Financiën oktober 2017 - december 2019
Staatssecretaris van Financi ën februari 2014 - oktober 2017
Financiën maart 2020 - heden
Financiën augustus 2013 - februari 2020
Financiën 2017 - heden
]Fiscale Zaken
]BOA
IDJZ
Toeslagen Augustus 2020 - heden
Belastingdienst Juni 2020 - hede n
belastingdienst Januari 2017- Januari 2020
]FJZ
!Toeslagen
fJZ
fJZ
~oeslagen
!Toeslagen
ltm 2018
MKB
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De onderzoekers hebben aan Toeslagen gevraagd een lijst met medewerkers op
te ste llen die betrokken waren bij de voorbereiding van de bespreking van het
memo met de toenma lige staatssecretaris van financ iën op 4 juni 2019 . Het doel
va n de onderzoekers is o.a. om te achterhalen wie het memo- Palmen tussen maart
2017 en november 2020, toen het eindelijk naar de Kamer gestuurd werd, allemaa l
gekregen heeft .
Uitgangspunt voor deze se lectie is een mail van 3 juni (gericht aan 30 personen
en in kopie aan 4 personen) waarin de betrokkenen de laatste versie van de
stukken voor de bespreking van 4 juni ontva ngen (Zie bij lage 1).
Op basis van gesprekken met een aantal van de geadresseerden zijn de personen
d ie slechts zijdelings betrokken zij n geweest in de juni week en personen die geen
inhoudelijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming en besprek ing van de
stukken van deze lijst verwijderd.
Dit heeft ge leid tot het aanleveren van 14 personen vanuit Toeslagen waarvan 3
personen reeds op de PWC lijst stonden .
1

Fu nctie

Naam

Opmerki ng

[::=J

c::::=J

!Toeslagen

C=::JD

1

1

DJZ

c::::=:::J

c::::=J 1
c:::::::=J c=i
D

l

Geadresseerde in bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 2019 .

IBOA
1

1

1

1

Staat op
PWC lijst

IFJZ

1

c:::J

~elastingd ienst
IFJZ

c=i c::==:::J

c::::=:::J c:::::::::J

pG FZ
fJZ

1

c:::::::::::J 1

CD

Geadresseerde in bovengenoemde
mai l d.d. 3 juni 2019 .

IBOA

c:::::::::J

1

Staat op
PWC lijst

[Toeslagen

1

l c:::::::::::J

µHB

c:::::::::J

1

UHl:l

c:::J C=::J

Onderbouw ing
Geadresseerde in boven genoemde
mail d.d. 3 juni 2019.
Geadresseerd e in bovengenoemde
mail d.d. 3 juni 2019.

IUHB

Staat op
PWC lijst
Geadresseerde in bovengenoemde
mai l d.d. 3 juni 2019.
Geadresseerde in bovengenoemde
mail d.d. 3 jun i 2019.
Geadresseerde in bovengenoemde
mai l d.d. 3 juni 2019.
Opsteller van de bovengenoemde
mai l d.d . 3 juni 2019
Geadresseerde in bovengenoemde
mail d.d . 3 juni 2019 .
Geadresseerde in bovengenoemde
ma il d.d. 3 juni 2019 .
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Ministerie van Financiën

DEP. VERTROUWELIJK
TER BESLISSING
Aan

BVA-office
Inlichtingen

~

de secretaris-generaal

~ ~ ~ @mi nfi n.nl
www .m in fin.nl

Datum
19 juli 202 1
Notitienummer

notitie

2021 -00 00 162 262

Reactie op bezwaren PwC onderzoek mailbox en
interview

Inleiding
Op 7 april 2021 heeft u van PwC verzoek ontvangen om een aantal ma il boxen te
mogen onderzoeken ten behoeve van het feitenonderzoek naar het memo
Palmen. Nadat eerst is uitgezocht hoe dit proces zorgvul dig en juridisch juist kon
verlopen , zijn betrokkenen persoon lij k te lefonisch geïnformeerd en zij hebben per
mail een brief ontvangen met toelichting en het verzoek om wel/geen bezwaar
_,bezwaar tegen
aan te geven. Zoals bekend heeft
verstrekking van de mailbox voor onderzoek, alsmede aangeven geen
medewerki ng te verlenen aan het interview. Volgens PwC vervult n een cruciale
rol en ondanks gesprekken en aanvullende toezeggingen en garan~s blijven er
bezwaren voortbestaan. Bijgaande notitie vraagt om uw beslissing.

Auteur

~
Van
BVA, O&P, DJ Z, BOA, TSL,
BD, OIF.
Kopie aan
Bijlage
Concept reactie aan
betrokkene

L __ _ _ _ _ _ _ _

Gevraag besluit
1. U wordt gevraagd om te besluiten om toestemming te verlenen voor
onderzoek op de mailbox, waarbij u de belangen van betrokkene en de
geuite bezwaren weegt t.o. v. het maatschappelijke- en het
onderzoeksbelang.
2. U wordt gevraagd de concept reactie aan betrokkene in de bijlage te
accorderen en in reply opc=::) - mail te versturen.
Advies
U wordt geadviseerd alsnog toestemming te verlenen aan PwC om de mailbox te
onderzoeken, met inachtneming van de afgesproken waarborgen en·
zorgvu ldigh eden. Het maatschappelijke- en onderzoeksbelang weegt zwaarder
dan het individuele belang en de geuite bezwaren, die deels tegemoet zijn
gekomen en deels niet mogelijk zijn om (verder)tegemoet te komen. Daarnaast
wordt u geadviseerd opnieuw aan te dringen op medewerking aan een interview
met PwC.
Kern
Op bas is van het verzoek van PwC is een zorgvuldig proces verlopen. Er is extern
advies ingewonnen bij de Landsadvocaat en deze aanbevelingen en werkwijze is
opgevolgd. U bent daarnaast uitgebreid ingeg aan op de bezwaren, heeft
aanvullende toelichting gegeven, persoonlijke gesprekken gevoerd met
betrokkene en waar mogelijk bent u bezwaren tegemoet gekomen met oa extra
(schriftelijke)toezeggingen en waarborgen. In de toelichting en bijlage is dit nader
toegelicht. U dient uiteindelijk de verschillende belangen te wegen. Het
individuele belang van betrokkene, waarbij u c=J bezwa ren meeweegt, afgezet
DEP. VERTROUWELIJK
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tegen het maatschappelijke belang van het feitenonderzoek Memo Palmen en het
onderzoeksbelang specifiek voor mailbox en interview van betrokkene. PwC heeft
meermaals benadrukt oat □ een belangrijke rol heeft vervult in de onderzochte
periode. Als 1
_wasO o.a. belast met de opvolging van het memo
Palmen na de bespreking in het MT toeslagen . Deze periode, deze werkgroep en
c=J rol hierin is volgens PwC van groot belang voor het onderzoek en de
onderzoeksvragen en om een compleet beeld van de feiten te kunnen
construeren.

Toelichting
In diverse gesprekken die collega's en u zelf met betrokkene heeft gevoerd en de
meerdere mailwisselingen zijn de bezwaren verwoord. Deze zijn deels tegemoet
gekome·n, en deels is dat niet mogelijk. Hieronder is dat nader toegelicht:
•

•

•
•

Wat betreft de zorg om op een veilige manier aan het onderzoek deel te
kunnen nemen, daar is uitgebreid over gesproken en zijn diverse
(extra)waarborgen geboden.
Wat betreft de vertrouwelijkheid is nadere toe lichting gegeven over het
belang daarvan, ook voor collega's. U heeft aangeboden om op basis van
een conceptverslag met c=Jn PwC die vertrouwelijkheid nader te
bezien. Ook heeft u aangegeven dat Orij kan verklaren naar PwC.
U heeft aangegeven dat PwC aan de afgesproken van vertrouwelijkheid
zal worden gehouden.
U heeft aangegeven dat een interviewverslagc::=Jgoedkeuring zal
moeten hebbe_n, desgewenst, dit persoonlijk ~et c::=:Jwordt
doorgenomen en
reactie bij een eventueel gebrek aan
overeenstemming, integraal zou worden opgenomen .
Het'doel van het onderzoek is uitgebreid nader toegelicht.
U heeft de garantie per e-mail gegeven dat de uitkomsten van het
onderzoek niet worden betrokken in disciplinaire trajecten, tenzij er
sprake is van opzet en/of vermoedens van strafbare feiten. Deze
toezegging is ook aan de DOR gedaan en geldt voor alle in het onderzoek
betrokken medewerkers .
Ten aanzien van de vrijwaring van eventuele aanspraken van derden
heeft u aangegeven dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is voor
c=Jhandelen in de uitoefening van~ functie, tenzij sprake is van
bewuste roekeloosheid of opzet. O geniet daarmee de ruime
bescherming die de wet biedt. U heeft in gesprek en per e-mail verzekerd
dat u niet za l weggelopen voor deze verantwoordelijkheid.
Wat betreft de controleerbaarheid heeft u aangegeven dat PwC
verantwoording aflegt in de verslaglegging over de gevolgde werkwijze in
het onderzoek. Ook zijn er vanuit Financiën waarnemers aanwezig
gedurende het e- mailboxonderzoek die toezien op naleving van de
afspraken . Wat betreft een afschrift van de gefilterde e-mails heeft PwC
aangegeven dat dit in het onderzoeksbelang niet vooraf kan worden
verstrekt. Echter, na afloop van het onderzoek kan desgewenst inzage
worden verkregen.
Wat betreftc=Jstelling dat er geen sprake zou zijn van een grondslag
voor de gegevensverwerking heeft u reeds aangegeven dat u dit
standpunt niet deelt. In de eerste plaats is er sprake van een wettelijke
plicht aangezien artikel 68 Grondwet dat de ministers en
staatssecretarissen verplicht tot het aan de kamers geven van de
inlichtingen die de leden van de kamers verlangen, kan de voor het
onderzoek noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens worden
gebaseerd op het nakomen van een wettelijke plicht als bedoeld in artikel
6, eerste lid, aanhef en onder c, AVG. Zoals bekend heeft de Kamer
tijdens het debat over de kabinetsreactie op het rapport "ongekend

CJ

•
•

•

•

•
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•

•

onrecht" van de Minister-President inlichtingen verlangt over de gang van
zaken omtrent het memo Palmen. Daarmee ontstaat een wettelijke plicht
op grond van 68 Grondwet. De Minister-President heeft dit bovendien
toegezegd. De grondslag is verder gelegen het feit dat het onderzoek
wordt verricht in het kader van de uitvoering van een publiekrechtelijke
taak, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, AVG. Deze
publieke taak is gelegen in de verantwoordel ijkheid om de gebeurtenissen
rondom het memo te kunnen vaststellen, onder meer teneinde herhaling
te voorkomen en om verantwoording af te kunnen leggen met betrekking
tot die gebeurtenissen. U heeft reeds advies van de landsadvocaat
ingewonnen welke bevestigt dat ik dit besluit rechtmatig kan nemen.
Het beschikbaar stellen van de e-mai lbox voor het onderzoek door PwC is
noodzakelijk . Het is namelijk nodig om te kunnen voldoen aa n de ·
inlichtingenplicht jegens de Kamer. Maar daarnaast is het noodzakelijk
gelet op de maatschappe lijke impact en de gevolgen van de
Kinderopvangtoeslagaffa ire, alsmede aan de betekenis van de gang van
zaken rond het memo in het kader daarvan alsmede aan het belang van
het onderzoek voor het ministerie. Er is een gerechtvaardigd belang om
eindelijk een zo volledig mogelijke duidelijkheid te krijgen over de
feitelijke gang van zaken rondom het memo. Gelet op het feit dat het
memo ook pe r e- mail is verstuurd en gelet op de aard van het onderzoek
ligt het ook voor de hand dat het onderzoek niet goed kan worden
uitgevoerd zonder gebruik te maken van e-mails. Voorts is c=J functie,
toen en nu, van zodanig niveau dat het inherent is dat werk-e- ma il
mogelijk openbaar gemaakt moet worden op gron d van artikel 68
Grondwet, de Wet openbaarheid van bestuur of in het kader van een
parlementaire enquête. O had redelijkerwijs de verwachting kunnen
hebben dat e-mailcorrespondentie, zeker waar het betreft zakelijk
verkeer, wel verder bekend zou worden, althans betrokken zou worden in
een onderzoek zoals dat in dit geval door PwC wordt uitgevoerd. Het gaat
hier om een onderzoek dat gericht is op een werkinhoudelijk memo en de
e-mails voor het onderzoek van belang zijn dan ook de uitvoering van
werkinhoudel ijke taken zul len betreffen. Daarmee geeft u absoluut geen
enkel oordee l over de wijze waarop 0 die taken zou hebben verricht .
Nogmaals, het gaat hier sec om een feitenonderzoek. Het gaat hier ook
niet om privéaangelegenheden . Dit laatste neemt echter niet weg dat alle
e-ma il moet worden onde rzocht (met de waarborgen die er getroffen zijn)
al was het maar om de voor het onderzoek relevante e- mails te
selecteren . De inbreuk op c=] gerechtvaardigde belangen worden gelet
op die waarborgen (zoals o.m . specifieke zoekcriteria/-strategie en alleen
de resultaten daarvan worden in het onderzoek betrokken) tot een
min imum beperkt. Er is sprake van een beperking van de kring van
betrokkenen en van de periode. Met de onderzoekswijze wordt
gewaarborgd dat een zo volledig mogelijk beeld van de fe iten ontstaat
zonder dat daarover enig normatief oordee l wordt gegeven. Doordat het
onderzoek door een externe plaatsvindt wordt voorkomen dat
(voormalige) collega's van ~
kennis kunnen nemen van e-mails. Op de
onderzoekers van PwC rust een geheimhoudingsplicht en uit de werkwijze
van PwC volgt dat e- mails die niet voor het onderzoek worden gebruikt
niet met het ministerie worden gedeeld .
Het verstrekken van toegang tot D
e- mailbox is gelet op het
voorgaande noodzakel ijk.
peelde een cruciale rol in de
onderzochte periode . Als ~----~was □ o.a. be last met de
opvolging van het memo Palmen na de bespreking in het MT toeslagen.
Het maatschappelijke belang om helderheid te krijgen omtrent de
gebeurtenissen rondom het memo is zoals hiervoor beschreven groot. De
bezwaren die
in dit kader hebt opgeworpen kunnen worden afgezet
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•

•

tegen dit belang. Er zijn voldoende waarborgen getroffen om de ve iligheid
voor c=Jals werknem er te garanderen en dit is ook al met
~ - - - - - ~ gecommuniceerd. In dit kader weegt ook mee dat er
geen minder verstrekkende wijze bestaat om invulling te geven aan het
genoemde belang .
Wat betreft □ wellicht belangrijkste wens om de inhoud en/of
beteken is van de memo Palmen een gegarandeerde rol in het onderzoek
te geven. Zoals toege licht is dat niet aan u. U heeft aangegeven dat er
ruim geleg enheid is om dit zelf te verklaren en daarmee een pl ek te
geven in het onderzoek. Deze mogelijkheid heeft [:]dus door mee te
werken. U kunt vanuit uw rol en de onafhankelijkhe id van de
onderzoekers geen enkele garantie afgeven over wat een plek krijgt in
het rappo rt. U heeft al wel in al gemene zin er aandacht voor gevraagd.
PwC heeft al aangegeven ook de context waarin deze feiten zich afspelen
mee te nemen. In de afsluiting van c=Jmail staat dat 0 het eens is dat
~ input van toegevoegde waarde is voor het onderzoek.
Los van het besluit tot verstrekken van je e-ma ilbox voor onderzoek, is
tevens met deze lfde onderbouwing van belangen en weging noodzakelij k
om medewerking te verlenen aa n een interview met PwC in het kader van
het aangehaalde maatschappelijk - en onderzoeksbelang .
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Ministerie van Financiën

DEP. VERTROUWELIJK
TER BESLISSING

Bureau BVA

Aan

Inlichti n gen

[________JI(BV A)

de secretaris-generaal
T
Datum

8 maart 202 1

notitie

Onderteken ing overeenkomsten extern onderzoek
Dossier 'memo Palmen'

Notitienummer

Auteu r

Van

Aanleiding
Kopie aan

Tijdens het debat over de POK van 19 januari 2021 heeft de minister-president
richting het Kamerl id Omtzigt toegezegd een extern onderzoek te laten instellen
om de vragen van Omtzigt over het memo Palmen te kunnen beantwoorden. Het
onderzoek richt zich - samengevat - op het reconst rueren en inzichtelijk maken
van alle gebeurtenissen vanaf het opstellen van de memo door mevrouw Palmen,
in maart 2017, tot en met het toezenden van deze mede aan de Kamer in
november 2020.

Bijlage

2

Toelichting

Het externe onderzoek is na een inkoopprocedure gegund aan
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. In de bijlage treft u de re levante
overeenkomsten aan.
Graag bijgevoegde overeenkomsten ondertekenen.
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Verwerkersovereenkomst
ARVODI-2018

tussen

Ministerie van Financiën
Bureau BVA
de Secretaris-generaal

en

PricewaterhouseCoopers Advisory

N.V.
inzake

Onderzoek Memo Palmen

met kenmerk

201850016.092.029_A

1057226

00044

Contractnummer: 201850016 .092 .029_A
De ondergetekenden:
1.

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Financiën,
namens deze,
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

2.

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.,
[statutair] gevestigd te Amsterdam,
te dezen vertegenwoordigd door
de Partner,
1,
hierna te noemen :pdrachtnemer,
1

J--1

hierna. gezamen lijk te noemen: Partijen;

OVERWEGENDE DAT:
•

•

•

Opdrachtgever met Opdrachtnemer een Dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot het
uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van "Onderzoek Memo Pa lmen" met
contractnummer 201850016.092.029 (hierna de Overeenkomst) heeft gesloten, die ingaat op 8
maart 2021;
voor zover Opdrachtnemer Persoonsgegevens Verwerkt ten behoeve van Opdrachtgever in het
kader van de Overeenkomst, Opdrachtgever krachtens artikel 4, onderdeel 7 en onderdee l 8,
van de Verordening kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van
Persoonsgegevens en Opdrachtnemer als verwerker;
Partijen in deze Verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28, derde lid, van
de Verordening, hun afspraken over de Verwerking van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer
wensen vast te leggen.

KOMEN OVEREEN:

Artikel 1. Begrippen
In deze Verwerkersovereenkomst wordt een aanta l begrippen met een beginhoofd letter gebruikt.
Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018
(ARVODI-2018) . In afwijking daarvan of in aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen
in deze Verwerkersovereenkomst verstaan:
1.1

Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
Paraaf Opdrachtgever :
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1.2

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk
of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden , opgeslagen
of anderszins verwerkte gegevens.

1.3

Overeenkomst: de Overeenkomst "Onderzoek Memo Palmen" tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer van 8 maart 2021, met kenmerk 201850016.092.029 .

1.4

Persoonsgegevens: al le informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon, die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van
Opdrachtgever verwerkt.

1.5

Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (a lgemene verordening gegevensbescherming).

1.6

Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijbehorende
bijlagen.

1. 7

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de
Overeenkomst met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheel van Persoonsgegevens,
al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebru iken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking
stel len, aligneren of combi neren, afschermen, wissen of vernietigen.

Artikel 2. Voorwe rp van deze Verwerkersovereenkomst
2.1
Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door
Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst.

2.2

De aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van
Persoonsgegevens, Betrokkenen en ontvangers zijn in Bijlage 1 omschreven.

2.3

Opdrachtnemer garandeert de toepassing van passende technische en organisatorische
maatregelen, opdat de Verwerking aan de vere isten van de Verordening voldoet en de
bescherming van de rechten van de Betrokkene is gewaarborgd .

2.4

Opdrachtnemer garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasse lijke wet- en
regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur

3.1

Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door Partijen
is ondertekend.

Paraaf Opdrachtgever:
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3.2

Deze Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover Opdrachtnemer alle
Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 10 heeft gewist of terugbezorgd.

3.3

Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

Artikel 4. Omvang verwerkingsbevoegdheid Opdrachtnemer
4.1
Opdrachtnemer Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van
schriftelijke instructies van Opdrachtgever behoudens afwijkende wettelijke voorschriften
die op Opdrachtnemer van toepassing zijn.
4.2

Indien een instructie als bedoeld in het eerste lid naar het oordeel van Opdrachtnemer in
strijd is met een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt hij Opdrachtgever
daarvan voorafgaand aan de Verwerking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze
kennisgeving verbiedt.

4.3

Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijk voorschrift Persoonsgegevens dient te
verstrekken, informeert hij Opdrachtgever onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de
verstrekking.

4.4

Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de
Verwerking van Persoonsgegevens.

Artikel 5. Beveiliging van de Verwerking
5.1
In aanvulling op artikel 15 van de ARVODl-2018 en onverminderd artikel 2.3 van deze
Verwerkersovereenkomst treft Opdrachtnemer de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in Bijlage 2.
5.2

Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan
dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Opdrachtnemer
waarborgt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau.

5.3

Indien en voor zover Opdrachtgever daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal
Opdrachtnemer aanvullende maatregelen treffen met het oog op de beveiliging van de
Persoonsgegevens.

5.4

Opdrachtnemer Verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij
daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever en
behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

5.5

Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis
heeft genomen van onrechtmatige Verwerkingen van Persoonsgegevens of inbreuken op
beveiligingsmaatregelen zoals genoemd in het eerste en tweede lid.

5 .6

Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever bijstand bij het doen nakomeri van de
verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de Verordening.

Paraaf Opdrachtgever:
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Artikel 6. Geheimhouding door Personeel van Opdrachtnemer

6 .1

De Persoonsgegevens hebben een vertrouwelijk karakter als bedoeld in artikel 13 .1 van de
ARVODI-2018.

6.2

Opdrachtnemer toont op verzoe k van Opdrachtgever aan dat0
Personeel zich ertoe heeft
verbonden vertrouwelij kheid in acht te nemen als bedoeld in artikel 13 .2 van de ARVODl2018.

Artikel 7 . Subverwerker

Wanneer Opdracht nemer, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de ARVODI-2018,
een andere verwerker inschake lt om ten behoeve van Opdrachtgever verwerkingsact iviteiten te
verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst dezelfde verp licht ingen
inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn
opgenomen.

Artikel 8. Bijstand vanwege rechten van Betrokkene

Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken
om uitoefen ing van de in hoofdstuk III van de Verordening vastgelegde rechten van de Betrokkene
te beantwoorden .

Artikel 9 . Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

9 .1

Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertrag ing, zodra hij ken nis
heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, ove reen komstig de
afspraken zoa ls vastgelegd in Bijlage 3.

9 .2

Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever ook na een melding op grond van het eerste lid
over ontwikkelingen betreffende de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

9.3

Partijen dragen el k de door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde
toezichthoudende autoriteit en Betrokkene te maken kosten .

Artikel 10. Terugbezorgen of wissen Persoonsgegevens
10.1
Na afloop van de Overeen komst draagt Opdrachtnemer, naar gelang de keu ze van
Opdrachtgever, zorg voor het terugbezo rgen aan Opdrachtg ever of het wissen van alle
Persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwijdert kopi eën, behoudens afwijkende wettelijke
voorschriften .

Artikel 11. Informatieverplichting en audit

11.1

Opdrachtnemer stelt alle informatie t er beschikking die nodig is om aan te tonen dat de
verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen .

11.2

Opdrachtnemer verleent alle benod igde medewerking aan audits.

Paraaf Opdrachtgever:
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,
Plaats: Ji)en !,laag
Datum: 'tl) ... -.~ .. -2021

Plaats: Amsterdam
Datum: ..... .- ...... -2021

De Minister van Financiën,
namens deze,
de Secretaris-Generaal,

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V .,
namens deze,
de Partner,

V
Bijlagen:
Bijlage 1: De Verwerking van Persoonsgegevens;
Bijlage 2: Passende technische en organisatorische maatregelen;
Bij lage 3: Afspraken betreffende Inbreuken in verband met Persoonsgegevens.
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Bijlage 1: De Verwerking van Persoonsgegevens

In deze bijlage moet in ieder geval het volgende worden gespecificeerd:
Het onderwerp/aard en doel van de Verwerking
Het soort Persoonsgegevens
Beschrijving categorieën Persoonsgegevens
Beschrijving categorieën Betrokkenen

Beschrijving categorieën ontvangers van
Persoonsgegevens

Ten behoeve van een feitenonderzoek.
Ntb in overleg met opdrachtnemer, afhankelijk
van onderzoeksopzet.
Ntb in overleg met opdrachtnemer, afhankelijk
van onderzoeksopzet.
Getuigen, en betrokkenen. Sommige personen
worden met toenaam genoemd in de melding
die wordt onderzocht.
Opdrachtnemer.

Voor de inhoud van deze bijlage kan onder meer gebruik worden gemaakt van de registratie die de
Verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 30 van de Verordening dient aan te houden .
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Bijlage 2: Passende technische en organisatorische maatregelen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen inzake het treffen van t echn ische en orga nisat ori sche
maatreg ele n m et betrekking t ot de verwerking van de Persoonsgegevens het volge nde overeen.
De Opdracht nem er zal bij het v erwerken van de Persoon sgegevens de volgende techn ische en
org anisatorische maatregelen treffen dan wel in acht nemen:
1.

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de beveiligingsm aatregelen van de verwerking
van persoonsgegevens vo ldoet aan het min ima le beveili gingsniveau van het
servicema nagementsysteem 15O/ IEC 27001 Naast de m inimale beveiligingsmaatregelen
geldt dat het verplaatsen van deze onderzoeksgegevens naar een omgeving bu iten de door
de Opdrachtnemer beveiligde omgeving niet is toegestaan .

2.

Vanuit het systeem van de Opdrachtnemer en de dienstverlening van de Opdracht nemer
aan de Opdrachtgever wordt niet voo rzien in het verwijd eren van de Persoonsgegevens. De
Persoonsgegevens bl ijven bewaard zo lang als noodzakelijk voor de uitvoering va n de
Dienstverlening overeenkomst ig de Dienstverlen ingsovereenkomst alsm ede binnen de
vige rende wet- en reg elgeving omtrent het bewaren va n Persoonsgegevens. Na afloop va n
de Dien stverl ening wo rden de Persoonsgegevens conform artikel 10 van deze
Verwerkersovereenkomst aa n de Opdracht gever geretourn eerd.

3.

Geaut orisee rde medewer kers va n de Opdrachtnemer hebben in het ICT-systeemtoegang
t ot de Persoonsgegevens van de aanvragers . De Opdrachtnemer voert legging en
monitor ing op de authenticatie en autorisatie uit en rapporteert hi erover aan d e
Opdrachtgever.

Zie voo r m eer informatie de websit e van de Autorite it Persoonsgegevens:
https:// auto riteitpe rsoonsqeq evens. nl/n 1/an d erwe rpen / beve i Iiqinq/ bevei Iiq i nq-vanpe rsoonsqeqeve ns# pu bi ications.
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Bijlage 3: Afspraken betreffende Inbreuken in verband met Persoonsgegevens
De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer komen inzake het treffen van maatregelen in verband m et
de meldplicht datalekken het volgende overeen.
De meldprocedure data lekken is hieronder beschreven.
De Opdrachtnemer zal bij het verwerken van de Persoonsgegevens de volgende maatregelen in
verband met de meldplicht datalekken de volgende maatrege len treffen dan wel in acht nemen:
1. De Opdrachtnemer za l bij de Opdrachtgever onverwijld en niet later dan 24 uur nadat de
Opdrachtnemer van een Datalek kennis heeft gekregen, in kennis stellen van de inbreuk op
de beveiliging van de Persoonsgegevens die betrekking hebben op de uitvoering van de
opdrÏcht. De Opdrac~tnemer meldt dit aan de Contactpersoon van de Dienstverlening,

D

1

1

o
o

e-mailadres:
mobiele telefoonnummer:

@minfi n.nl;

2.

Deze meldplicht houdt in het melden door de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever van het
feit dat er een Datalek is geweest, alsmede:
wat de (vermeende) oorzaak is van het Datalek;
i.
ii.
wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is van het Data lek,
en;
iii.
wat de voorgestelde oplossing is om de gevolgen van het incident te beperken
en her haling te voorkomen. De Opdrachtnemer handelt_ hierbij naar de
incidentenprocedure .

3.

Tevens verleent Opdrachtnemer waar nodig volledige medewerking aan de adequate
informatieverstrekking aan betrokkenen in het kader van de Meldplicht Datalekken.

4.

Na melding rapporteert de Opdrachtnemer wekelijks over de afhandeling van het
beveiligingsincident en/of Datalek en de maatregelen om de gevolgen van het incident te
beperken en herhaling te voorkomen, zodat de Opdrachtgever op de hoogte blijft van de
stand van zaken. In onderling overleg kan besloten worden dat verdere rapportage niet
meer nodig is, dit wordt dan schriftelijk vastgelegd.

5.

De Opdrachtgever beoordee lt de beveiligingsincidenten, in breuken en datalekken die
worden gerapporteerd door de Opdrachtnemer of door eventuele subverwerkers.
Datalekken die onder een wettelijke meldplicht vallen, wordt door de Opdrachtnemer
gemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming Financiën, de heer
o e-mai ladres:
@minfin.nl
~---~
o telefoonnummer:

Zie voor meer informatie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van het
"Meldloket datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens":
https ://data lekken. autoriteitpersoonsgegevens . n 1/actionpage?0
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Dienstverleningsovereenkomst
ARVODI-2018

tussen

Ministerie van Financiën
Bureau BVA
de Seçretaris-generaal
en

PricewaterhouseCoopers Advisory

N.V.
inzake

Onderzoek Memo Palmen

met kenmerk

201850016.092.029

1057226

00044

Ingangsdatum Dienstverleningsovereenkomst: 15 maart 2021
Contractnummer: 201850016.092.029
Verplichtingennummer: BVA-13735
NAW-gegevens:
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.
Thomas R. Malthusstraat 5
1066 JR Amsterdam
IBAN-code: NL70ABNA052110308
BIC-code: ABNANL2A
BTW-nummer: 8110.99.635B01
De ondergetekenden:
1.

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
te dezen verteg enwoordigd door de Minister van Fi nanciën,
namens deze,
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

· 2.

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.,
[statutair] gevestigd te Amsterdam,
te dezen vertegenwoordigd door
de Partner,
hierna te noemen: Opdrachtnemer,
L _ __ _ _ J - - - - - L _ _ _ _ ~

,

OVERWEGENDE DAT:

Opdrachtgever behoefte heeft aan een Feitenonderzoek mbt de memo Palmen naar
aanleiding van de toeslagaffaire;
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen;
Opdrachtnemer op 25 februari 2021 een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat
Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen
in een overeenkomst.

KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI2018).
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1.

Voorwerp van de Overeenkomst

1.1

Opdrachtgever verleent aan OJ)drachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten
overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d . 1 februari 2021
met kenmerk 2018500 16.092.029, (Bijlage 1) door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d.
25 februari 2021 met kenmerk 30320629F091NAA/2021-0112/SK/Avd/SSE (Bijlage 2),
welke opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet
in deze Overeenkomst wordt afgeweken.

1.2

De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document
boven het later genoemde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.3

deze Overeenkomst;
de Verwerkersovereenkomst met kenmerk 20 1850016.092.029_A;
de Nota van Inlichtingen d.d. 11 februari 2021;
de ARVODl-2018;
de Offerteaanvraag met kenmerk 201850016.092.029 inclusief Bijlagen d.d. 1 februari
2021;
de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van 25 februari 2021,
met kenmerk 30320629F091NAA/2021-0112/SK/ Avd/SSE inclusief Bijlagen .
De resultaten van de Diensten worden geleverd in de vorm van c.q . afgerond door
indiening van een eindrapport. Het eindrapport bevat in elk geval een opgave van de
bereikte resultaten, de daarbij gebruikte methoden en technieken, alsmede de daarop
gebaseerde conclusies. Het eindrapport wordt uiterlijk op 1 juli 2021 aan Opdrachtgever
digitaal opgeleverd.

1.4

•
•
•
•
•
•
•

Het onderzoeksteam van Opdrachtnemer bestaat uit de volgende personen:
Senior manager Forensic Services
Senior Manager Forensic Technology Solutions
Senior manager Public Sector Consulting
Senior manager Forensic Services
~ ';::===::::::'..~
Director Forensic Technology Solutions
Partner Forensic Services
c=J I~ _ _
Senior director Forens ic Services

C=::Jc:::J~ - - ~
C=::Jc==]

LJ

2.

Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

2.1

De overeengekomen Diensten worden verricht in de periode van 8 maart 2021 tot en met 1
juli 2021.

2.2

Mocht er aanvu ll end onderzoek nodig zijn dan is de mogelijkheid tot verlenging. Voor het
aanvullend onderzoek zal een aanvullende offerte worden opgevraagd en gelden dezelfde
uurtarieven als in de initiële offerte. De Overeenkomst kan dan maximaal één ( 1) keer voor
maximaal drie (3) maanden worden verlengd. De looptijd Inclusief verlenging is tot en met
30 september 2021.

3.

Prijs en overige financiële bepalingen

3 .1

Opdrachtnemer verricht de Diensten tegen een vaste totaalprijs . Deze vaste totaa lprijs
bedraagt€ 99.711,-- (exclusief btw en inclusief reis-, verblijf en eventuele overige kosten)
(€ 120.650,31 inclusief btw en inclusief reis -, verblijf- en eventuele overige kosten).
De volgende functieprofielen en uurtarieven (exclusief BTW) gelden daarbij:
Paraaf Opdrachtgever:
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•
•
•
•

Partner/director
Senior manager
Medior teamleden
Junior teamleden

€ 285,-- excl. btw per uur
€ 235,20 excl. btw per uur

€ 190,45 excl. btw per uur
€ U7,70 excl. btw per uur

3.2

Opdrachtnemer dient bij gebruik van de verlengingsoptie een separate aanvullende offerte
in bij Opdrachtgever ten aanzien van de te verrichten Diensten . De uurtarieven blijven
hierbij gelijk aan de intiele opdracht. Opdrachtgever accordeert deze Offerte voordat de
Diensten aanvangen. De geaccordeerde Offerte wordt middels een Wijzigingsovereenkomst
vastgelegd.

3.3

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen btw in rekening brengt, maar
voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van btw bl ijkt te bestaan, deze niet ten
laste komt van Opdrachtgever.

3.4

De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst
te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen.

3.5

De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze
Overeenkomst (inclusief de eventuele optie) .

· 3.6

Betaling vindt plaats als volgt:
- een bedrag van€ 49.855,50 (excl. btw) halverwege de looptijd 1 mei 2021;
- het restant van€ 49.855,50 (excl. btw) na acceptatie van de resultaten van de Diensten
(het eindrapport) door Opdrachtgever.

3. 7

Opdrachtnemer zendt de facturen onder vermelding van bovengenoemd contractnummer en
verplichtingennummer/inkoopordernummer aan het centrale aanleverpunt voor e-facturen
bij de Rijksoverheid:
- Factuuradres/OIN -nummer: 00000001003214394000
- Ministerie/afdeling: Ministerie van Financiën/het Beveiligingsambtenaar-Office

3 .8

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan op
nemen.

4

Contactpersonen

4.1

Contactpersoon voor Opdrachtgever is ~
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is

5

Tijden en plaats Diensten

5.1

De Diensten worden verricht op een nader te bepalen locatie.

5.2

Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verleent hiJ het
Personeel van Opdrachtnemer toegang tot de plaats.waar de Diensten worden verricht, en
stelt hij dit Personeel in staat de Diensten onder de bij die Partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regul ier geldende kantoortijden.

D

facturen kredietbeperkingstoeslagen op te

Paraaf Opdrachtgever:
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6

Overige Voorwaarden

6.1

Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor
het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018)"
(Bijlage 3) / (reeds in het bezit van Partijen) , voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet
wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden
van Opdrachtnemer is uitgesloten.

6.2

Onverm in derd de plicht genoemd in artikel 9 van de ARVODI-2018 om over de voortgang
van de Diensten aan Opdrachtgever te rappo rteren wanneer en op de wijze waarop deze dat
nodig acht, is Opdra chtnemer in ieder geval gehouden schriftelijk te rapporteren.

6.3

Er is een begeleidingscommissie/stuurgroep ingesteld als bedoe ld in artikel 11 van de
ARVODI -2018.
De taken van deze begeleidscommissie bet reffen de volgende:
het begeleiden van de Opdrachtnemer bij de uitvoering van het onderzoek in het
licht van de taakopdracht;
de Opdrachtgever adviseren over en eventuele noodzaak om de taakopdracht bij
te stellen.

6.4

Bij'schending van de geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 13 van de ARVOD I2018 op 1 7 en
Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtg ever een boete
verschulclîga'van € 100.000,00 (exclusief BTW) per gebeurtenis.

6.5

Opdrachtnemer, inclusief l 7Personeel, zal alle informatie die hem gedurende de
Die nstverlening ter kennisl<omt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs kan vermoeden, vertrouwelijk behandelen en op generlei wijze beke ndma ken,
daaronder vallen in het bijzonder alle documenten en informatie welke zowel sch r iftelijk, als
mondeling worden verstrekt, in het kader van de Dienstverlening, behalve voor zover
vigerende beroeps- en gedragsregels, enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter
hem tot bekendmaking verplicht of voor zover de Opdrachtgever hiervoor toestemming
heeft gegeven. Informatie van algemene bekendhe id en/of informatie die door de
Opdrachtgever openbaar is gemaakt valt buiten de werkingssfeer van de
geheimhoudingsplicht.

6.6

Opdrachtnemer maakt de informatie uitsluitend bekend binnen de eigen organ isatie aan
personen die deze inform atie nodig hebben voor het doel waarvoor de Opdrachtgever deze
informatie heeft verstrekt en verplicht de betreffende personen tot geheimhouding van deze
informatie.

6.7

Opdrachtnemer licht bij het onderzoek de betrokken informanten in over de doelstelling van
het onderzoek en het tijdstip waarop de resultaten daarvan bekend worden gemaakt,
garandeert desgewenst hun anonimiteit en gebru ikt de door hen verstrekte gegevens
uitsluitend voor de aangegeven doelstelling.

6.8

In aanvulling op de in artikel 21, derde lid, van de ARVODI - 2018 opgenomen afwijking van
de beperking van aansprakelijkheid vervalt deze beperking van de aansprakelijkheid ook ten
aanzien va n aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de
toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met tekortschieten in de
nakoming van de Verwerkersovereenkomst.

D
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6.9

In overeenstemming met artikel 24 van de ARVODI-2018 geldt met betrekking tot publicatie .
het volgende: uitsluitend Opdrachtgever is bevoegd om (delen van) de rapportage openbaar
te maken . Indien Opdrachtgever daartoe besluit, vermeldt hij daarbij Opdrachtnemer als
uitvoerend bureau. Indien Opdrachtgever gelijktijdig met de publicatie van de rapportage
een toelichting of commentaar daarop openbaar wil maken, pleegt hij daarover voorafgaand
overleg met Opdrachtnemer.

7

Integriteitsverklaring

7.1

8

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van
Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven .
Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te
bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

Slotbepaling

8.1

In aanvull ing op artikel 22 van de ARVODI-2018 geldt dat in alle gevallen van voortijdige
beëind iging van deze Overeenkomst Opdrachtgever van Opdrachtnemer kan verlangen dat
deze de Diensten op een zodanige wijze afrondt en de resultaten zodanig overdraagt aan
Opdrachtgever of een door hem aan te wijzen derde, dat onbelemmerde voortzetting van
de Diensten mogelijk is.

8.2

Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkel ijk tussen
Partijen schriftel ijk zijn overeengekomen.

8.3

Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen
Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,
Plaats: Den Haag
Datum: .Q.. -.~ .. -2021

Plaats : Amsterdam
Datum: ......- .... ..-2021

De Minister van Financiën,
namens d ze,
1,
de Secre

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.,
namens deze,
de Partner,

Bijl agen (ree sin het bezit van Partijen) :
1. Offerteaanvraag d.d . 1 februari 2021 met kenmerk 201850016.092.029 inclusief Bijlagen;
2. Offerte d.d. 25 februari 2021 met kenmerk 30320629F091NAA/2021 -0112/SK/Avd/SSE inclusief
Bijlagen;
3. ARVODI - 2018;
4. Verwerkersovereenkomst ARVODI-2018 met kenmerk 201850016.092.029_A.
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Ministerie van

Financiën

TERSTOND
TER BESLISSING
Aan

Bureau BVA / OIF

Inlichtin en

c::::==::J

de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane

~ - ~ @m infin .nl
www .minfin.nl
Datum
18 mei 2021

notitie

Notitienummer
2021-0000096978

Kamerbrief opdracht PWC inzake memo- Palmen

Auteur

Lt;----=J
Van

BVA

Aanleiding
•
De minister-president heeft tijdens het debat over het rapport van de
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopva ngtoeslag van 19 januari
jl. toegezegd dat een extern onderzoek zal worden ingesteld naar de
gebeurtenissen rondom het memorandum van de vaktechnisch coördinator
Toeslagen over de CAF-11 zaak, daterend uit 2017. Daarnaast meer in het
bijzo nder de gebeurtenissen in de periode juni 2019 rondom dit
memorandum.
•
Dit onderzoek is inmiddels gegund aan PWC. U heeft toegezegd de Kamer te
informeren over de onderzoeksopdracht. Hierbij ontvangt u een concept
Kamerbrief om de onderzoeksopdracht aan de Kame r te verstrekken.
•
Op dinsdag 11 mei heeft u een eerste concept van deze Kamerbrief
ontvangen. U heeft daarbij aangegeven graag ook het advies van de
Landsadvocaat bij deze brief te verstrekken. U heeft hierover op 17 mei
overeenstemming bereikt met uw ambtsgenoten van JenV en van BZK.
•
Bijgevoegd treft u de aangepaste Kamerbrief.

Bijlagen
1. Kamerbrief
2. Onderzoekso pdracht PWC
3. Advie s Landsadvocaat

Beslispunt
Stemt u in met bijgaande Kamerbrief? Indien u instemt, wordt u verzocht de brief
te ondertekenen (bijlage 1).
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Ministerie van Financiën

> Re touradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag
Bureau BVA / O I F

De voorzitter va n de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Korte Voorhout 7
25 11 cw Oe n Haag
Postb us 20 201
2500 EE Den Haag
www.rij ksoverheid.nl

Inlichtingen

1~

~ ~ ~
@min fin. nl
www.mi nfi n .nl

Ons kenmerk
2021 - 00 00097549

Datum
Betre~

Uw brief (kenmerk)

Fe itenonderzoek naar memorandum vaktechni sch
coördinator

Bijlagen
1. Onderzoekso pdrach t
2, Adv ies Lan dsadvocaa t

Geachte voorzitter,
De minister- president heeft tijdens het debat over het rapport van de
Parlementaire Onderv rag ingscommissie Kinderopvangtoeslag van 19 janua ri jl .
toegezegd dat een extern onderzoek zal worden ingesteld naar de gebeurtenissen
rondom het memorandum van de va ktechnisch coördinator Toeslagen over de
CAF-11 zaak, daterend uit 2017 . Daarnaast meer in het bijzonder de
gebeurteni ssen in de periode juni 2019 rondom dit memorandum.
Op 29 januari jl. berichtte ik u dat een aanbestedingsprocedure voor het
onderzoek in gang was gezet . Bij de zesde Voortgangsrappo rtage
Kinderopvangtoeslag heb ik uw Kamer gemeld dat de opdracht is gegund aan
PwC. Hierbij doe ik uw Kamer de opdrachtformu lering toekom en.
In de zes de Voortgangsrapportage heb ik uw Kamer tevens gemeld dat ik ernaar
streef dat het onderzoek voor 1 j uli 2021 is afgerond . Het beschikbaar stell en van
de door PwC gevraagde digitale informatiebronnen, waarond er e- mailboxen, vergt
echter meer tij d dan ve rwacht waardoor de geplande einddatum helaas zal
opschuiven. Uiteraard wil ik volledige medewerking geven en krijgt PwC waar
mogelijk toegang tot al le informatie die men verlangt. De vertraging komt
doordat het raadplegen van e-mai lboxen van een werkn em er door een werkgever
een inbreuk op de privacy is . Dit kan dus alleen als aan de wettelijke eisen en
waarborgen van de Algemene Verordening Gegeve nsbescherming is vo ldaan .
Daarom is aan de Landsadvocaat verzocht om hierover t e adviseren. Gelet op het
uitzonderlijke ka rakter van de gebeurten issen rondom de kinderopvangtoeslag en
de toezegging en van het k abinet ten aanzien van de transparantie in dit dossier,
doe ik u dit advies bij wijze van uitzondering hierb ij toekom en. 1 Om te voldoen
aan de eisen aan de AVG di ent een be langenafweging plaats te vinden , zoals
subsid iariteit en proportiona liteit, waarbij in het bijzond er de bescherming van de
persoonl ijke levenssfeer van degenen op w ie de gegevens betrekking hebben in

1
De interde partementale be leidsl ijn t. a.v. publi ca ti e van adv iezen van de Landsa dvocaa t, zoa ls aa ngekondigd in
de kabinetsreactie op het rapport On gekend onrecht ( Kam erstuk 355 10-4, 15 j anu ari 202 1), is nog in
ontwikkel in g . Vooruitl opend op de beslu itvorm ing over deze be leidslijn is bij wijze va n ui tzondering besloten o m
dit advies met uw Kame r te delen.
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aanmerking wordt genomen. Dit proces kost tijd omdat het voor eenieder van
belang is dat dit op zorgvuldige wijze plaatsvindt.
Om te voldoen aan de juridische eisen en waarborgen heeft PwC een protocol
opgesteld voor het onderzoeken van de digitale informatiebronnen waarbij hun
onafhankelijkheid is gewaarborgd en er een zorgvuldig proces is ingericht, zodat
PwC zo spoedig mogelijk over de gevraagde bronnen kan beschikken. PwC heeft
inmiddels al beschikking gekregen over digitale gegevens zoals de ongelakte
documenten vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie
Kinde ropvangtoeslag (POK) en Adviescommissie Uitvoering Toeslagen. Ook is
PwC gestart met het houden van interviews. Ik zal uw Kame r in de zevende
Voortgangsrapportage nad er informeren over de voortgang en over een ni euwe
planning voor dit onderzoek.

Alexandra C. Va

Bureau BVA / OIF

Ons kenmerk
202 l ·0000097549

Huffelen
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Opdracht
Werkzaamheden
(Mogelijke) knelpunten
Planning en coördinatie

Plan va n Aanpak- Onderzoek OZ21007
PwC

1080459
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Opdracht
Onderzoeksvragen:

1. Tijdlijn memo-Palmen maart 2017 - december 2020

2.

Reconstructie van de 'juni-week' 2019

Plan va n Aanpak- Onderzoek OZ21007
PwC

1080459

3
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Opdracht
Tijdlijn:

"Maak een tijdlijn waaruit blijkt:

-

wie het memo-Palmen tussen maart 2017 en november 2020, toen het eindelijk naar de Kamer gestuurd werd, allemaal
gekregen heeft (via de mail of fysiek of op andere wijze) ;

-

bij welke bijeenkomsten het memo-Palmen besproken is, wie daarbij aanwezig was, en wat er besproken is."

Plan va n Aanpak - Onderzoek OZ21007
PwC

1080459

00046

Opdracht
Reconstructie:

"Maak een reconstructie van de 'juni-week' van 2019 waarin, van dag tot dag, beschreven wordt welke informatie er in de
bijeenkomsten op tafel kwam. Betrek daarbij - onder meer - de volgende bijeenkomsten:

[... ]
Betrek bij deze reconstructie wat er, per bijeenkomst, aan de orde is gesteld over:
- het memo-Palmen uit maart 2017;
- de rol die (tweede) nationaliteit speelde in de context van het memo Palmen bij GAF-zaken, als indicatie voor georganiseerd
misbruik (en het gericht uitvragen van tweede nationaliteit);
- de ondeugdelijkheid van het onderzoek in de CAF 11-zaak welke functionarissen bij elk van deze bijeenkomsten aanwezig
waren;
- welke factsheets er zijn opgesteld en waarom daarin wel (of juist niet) verwezen wordt naar het memo Palmen."

Plan va n Aanpak - Onderzoek OZ21007
PwC

1080459
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Opdracht
Randvoorwaarden:
•

Politiek gevoelig dossier

•

Vertrouwelijkheid tijdens onderzoek

•

Openbaarheid onderzoeksrapport

•

Géén persoonsgericht onderzoek

•

Onafhankelijkheid onderzoekers

•

Heeft begeleidingscommissie overige punten?

Plan va n Aanpak- Onderzoek OZ21007
PwC

1080459
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Werkzaamheden
1. Identificeren, verzamelen en verwerken van beschikbare en mogelijk relevante informatie;

2. Onderzoek van de verzamelde informatie en voorbereiding van de interviews;

3.

Interviews met personen die vanuit hun (voormalige) functie relevant zijn voor de beantwoording van de
onderzoeksvragen;

4.

Rapportage van bevindingen met daarin de beantwoording van de onderzoeksvragen.

Plan van Aanpak- Onderzoek OZ21007
PwC

1080459

7

00046

Identificeren, verzamelen en verwerken informatie
Informatiestromen:
•

Formele informatiestroom - Informatie zoals opgenomen in het documentmanagementsysteem, waaronder notulen van
overleggen, (concept)memo's etc.

•

Informele informatiestroom - Overige informatie buiten de formele informatiestroom, zoals email, persoonlijke notities
van overleggen en onderlinge afstemming.

Twee methoden:
1. Volgen van het memo-Palmen door te starten bij mevrouw Palmen en vervolgens na te gaan, via digitaal onderzoek en
het houden van interviews, wie het memo vervolgens verkregen heeft en bij welke bijeenkomsten het memo-Palmen
besproken is.
2.

Het uitvoeren van digitaal onderzoek in notulen en emailberichten om na te gaan of het memo-Palmen aan andere
personen is verstuurd of op een ander moment is besproken (anders dan gebleken uit het volgen van het memo-Palmen
en de reeds bekende informatie uit het POK onderzoek).

Plan va n Aanpak - Onderzoek OZ21007
PwC

1080459
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Forensische IT-expert PwC
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(Mogelijke) knelpunten
•

Totaalbeeld van informatiestromen binnen het kerndepartement en de Belastingdienst

•

Toegang tot vertrouwelijke informatie ter ontsluiting van voor het onderzoek relevante documentatie

•

Uit de analyse van de verzamelde informatie (en/of het houden van interviews) worden aanvullende informatiebronnen
en/of betrokkenen geïdentificeerd

•

Te interviewen personen zijn niet (tijdig) beschikbaar voor interview

•

Te interviewen persoon stelt voorwaarden aan deelname interview (bijv. aanwezigheid advocaat)

•

Betrokkenen reageren niet (tijdig) op verzoek voor wederhoor
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Planning

april
Weeknummer

Start van het onderzoek

11

12

13

14

15

1

juni
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

e 8 maart

Identificeren en verzamelen van
beschikbare en mogelijk
relevante informatie
Review en analyse van
verzamelde informatie/
voorbereiden interviews
Interviews

·

1-15 april

'

15-30 april

Verdere opvolging van
bevindingen uit review en analyse
en interviews
Schrijven concept rapport
Wederhoor (delen van) concept
rapport (2 weken)+ verwerken
reactie uit wederhoor
Concept rapport voor
afstemming met opdrachtgever
Definitief rapport

1080459

1-21 juni

21 juni .
1 juli .
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Coördinatie
Afstemming voortgang:

•

Doorlopend afstemming tussen het vaste aanspreekpunt (
~~)ende projectcoördinator~
~"==:;::::==-------------,
van PwC en contactpersoon Ministerie van Financiën (

•

Driewekelijkse afstemming met de begeleidingscommissie met mogelijk tussentijdse escalatie bij issues door
contactpersoon Ministerie van Financiën

•

Afstemming personele bezetting begeleidingscommissie

Plan va n Aanpak- Onderzoek OZ21007
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Dank uw wel.
pwc.nl
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Naam Project: 0221007
Datum: 21 apri l 2021

Interview protocol
Achtergrond en doel van het in terview
PwC voert op dit moment een onderzoek uit in op drach ~ - - - - - - - - - - - - - ~ (op drachtgever)
met de volgende on derzoeksvragen:
"Maak een tijdlijn waaruit bfijkt:
wie het memo-Pafmen tussen maart 2017 en november 2020, toen het eindefijk naar de Kamer
gestuurd werd, a{{emaaf gekregen heeft (via de maif of fysiek of op andere wijze);
bij wefke bijeenkomsten het memo-Pafmen besproken is, wie daarb ij aan wezig was, en wat er
besproken is."
"Maak een reconstructie van de Jun i-week' van 2019 waarin , van dag tot dag, beschreven wordt wefke
informatie er in de bijeenkomsten op tafef kwam [ ... ]"
Uw interview met PwC vindt plaats in het ka der van dit onderzoek. Het doel van het interview is het vergaren
van de bij u bekende informatie ten aanzien van bovenstaande onderzoeksvragen.
Wij zij n ons bewust van het feit dat in de brede context van het on derwerp 'memo-Palmen' al meerdere
onderzoeken zijn uitgevoerd. De impact die dit op de organisatie en u persoon lij k heeft (gehad) willen wij niet
onderschatten , wij waarderen uw medewerkin g dan ook ten zeerste.
Het 'memo-Palmen' is als bijlage toegevoegd bij dit interview protocol.
Openbaarhe id en privacy
Aan het onderzoek is door het Min isterie van Financiën de eis gesteld van (zoveel mogelijk) openbaarhe id.
In de offerteaanvraag van het Ministerie van Financiën is hierover het volgende gesteld:
"Zowef de rapportages (eindrapport en tussen tijdse rapporten) afs ook de onderfiggende (bron)documenten en
andere bescheiden die betrokken zijn in het onderzoek, worden in beginsef opgenomen in een openbaar
archief en gepfaatst op het informatiepunt Kinderopvangtoesfag. De opdrachtge ver benadrukt het befang van
openbaarheid en geeft onderzoekers de opdracht a{{es openbaar te maken, wat binnen de professionefe
grenzen van hun beroepspraktijk openbaar kan worden gemaakt. Opdrachtgever treedt echter niet in de
individuefe verantwoordefijkheid van de onderzoekers om anders te besfissen indien het uitgangspunt van
openbaarheid naar het oordeef van de onderzoekers in conffict komt met professionefe eisen zoafs
zorgvufdigheid en privacy, waar zij vanuit hun beroep aan gehouden zijn. "
Bij het verwerken van persoonsgegevens zal worden gehandeld conform de voorschriften uit de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherm ing ).
Interview instructies
Wij vra gen u volledig en naar waarheid te antwoorden op onze vragen. We verzoeken u ook aan te geven
wanneer sprake is van beperkingen ten aanzien van de verstrekte informatie, zoals informatie welke u niet
direct uit eerste hand heeft verkre gen (' van horen zeggen') of anderszins beperkingen met zich meedraagt.
Wij wijzen u op de mogelij khe id om u tijdens het gesprek van 0urid ische) bijstand te laten voorzien. Wanneer u
hier gebruik van wenst te maken en iemand aanwezig wilt laten zijn bij het interview , verzoeken wij u dit vooraf
aan ons kenbaar te maken. Uitgezonderd z ijn hierb ij andere betrokkenen in dit onderzoek.
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Indien u beschikt over documenten die u met ons zou willen delen om dat zij mogelijk relevant zijn voor de
bean twoord ing van de onderzoeksvragen, kunt u deze meebren gen (hardcopy of op een gegevensdrager).
Hardcopy documenten kun nen door de verslaglegger van PwC ter plaatse worden ingescand (het orig ineel blijft
in uw bezit); de mogelijkheden voor het overdra gen(kop iëren) van digitale informatie zu ll en tijdens het interview
met u worden afgestemd. Mocht u twijfels hebben of de door u te overhandigen documenten eerst goedkeurin g
behoeven van het bevoeg d gezag alvorens verstrekt te kunnen worden , kunt u contact opnemen met ~ - - ~
van het Ministerie van Financiën . Door u verstrekte documenten kunnen deel uit gaan maken
van het openbare archief zoals hiervoor toegelicht onder 'Openbaarheid en privacy'.

D 1

1

Verslaglegging
Van het interview wordt een interviewverslag opgemaakt door de verslaglegger en de onderzoekers . Dit zal
geen woordelijk verslag zal zij n maar verwoord wel wat er in het gesprek is besproken . Na afloop van het
interv iew wordt een afspraak met u gemaakt om het interviewverslag dig itaal in te zien en hierb ij eventuele
opmerkingen en/of aanvullingen te geven. De inzage zal digitaal plaatsvinden via de appl icatie Relativity. U
ontvangt hiervoo r nadere instructies na afloop van het interview. Even tuele opmerkingen en/of aanvu ll ingen
worden aan het verslag toegevoegd in de vorm van 'com mentaren van geïnterviewde' . Vervolgens wordt u
gevraag d het verslag (inclusief de commentaren) digitaal te ondertekenen. Met het ondertekenen van het
verslag wordt u gevraagd te bevestigen dat het verslag een accurate weergave is van uw antwoorden tijdens
het interview, dat u vooraf bent geïnformee rd , het interview protocol heeft gelezen en dat wij eventuele vragen
uwerzij ds voldoende hebben bean twoord. Indien gewenst kan inzage ook fysiek plaatsvinden op een nader te
bepalen locatie. Wan neer dit uw voorkeur heeft vragen wij u dit aan ons ken baar te maken .
Ter waarborg ing van de ve rtrouwelijkheid van de info rmatie verkregen gedurende het onderzoek dat door PwC
wordt verricht is het niet toegestaan een kop ie, foto of opname (hardop lezend) van uw interv iewverslag te
maken. Echter, indien gewenst, ku nt u na bekendmaking van het onderzoeksrapport over uw interviewverslag
beschikken. De geheimhouding ziet toe op de on derzoeksperiode.
Gebruik van het interviewverslag
Interviewverslagen zullen niet integraal openbaar worden gemaakt, maar worden verwerkt in een verslag
waarin de rode dra den uit de gesprekken worden weergegeven . Dit 'rode draden' verslag za l als bijlage bij het
ein drapport worden gevoegd. Het interv iewverslag zal worden gebruikt in het kader van het onderzoek en
worden opgenomen in ons onderzoeksdoss ier. Op grond van wettelij ke bepalingen en/of andere voorschriften
kan PwC verplicht worden om derden toegang te verschaffen tot haar dossiers .
Vertrouwelij kheid en geheimhoud ing
PwC gaat vertrouwelijk om met de versterke infor matie binnen de kaders zoals geschetst in dit
interviewprotocol. In het belang van het onderzoek verzoeken wij u vertrouwelijk om te gaan met de infor matie
zoals gedeeld in het interview en deze info rmatie gedurende het on derzoek niet met derden te delen. Het is
niet toegestaan het interview op te nemen of aan tekeningen te maken.
Eventueel vervolginterview
Mogelij k komen later in het onderzoek additionele vragen op . In dat geval zullen wij contact met u opnemen
voor een vervolginterview. Indien u zelf nog aanvullende in formatie heeft, kunt u een vervolginterview
aanvragen.
Bij lage : Advies CAF doss ier Hawaï ('Memo-Palmen ')
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Advies CAF dossier Hawaï
GOB Dadim bemiddelt tussen vraagouders en gastouders. Uit onderzoek is gebleken dat de
administratie van het GOB niet op orde is. Dit blijkt o.a. uit aanvragen voor kinderopvang op data
die niet mogelijk, dan wel onwaarschijnlijk zij n. Bijvoorbeeld op 30 feb ruari of op 1 januari.
Urenstaten worden vooraf ingevuld, vaak voor het gehele j aar. Gezien de inhoud een sterke zaa k.
Echter door het gebruiken van de onjuiste rechtsgrond voor stopzetting, onzorgvuldig,- en
onrechtmatigheden in het proces en het schenden van diverse rechtsbeginselen door BT is deze
sterke zaak gaan kantelen. De gemachtigden zijn vanaf de aanvang bezig om hun recht te halen .
1
zowel in klachtprocedures als in bezwaar en beroep. GOB-Dadim heeft als gemachtigde 1
B
De vraagouders worden grotendeels vertegenwoordigd door gemachtigde 1
1
In de uitspraak van 8 maart heeft de RvS vernietigend geoordeeld over de handelswijze van BT. In
dit memo een samenvatting van deze uitspraak en de stand van zaken ten aanzien van de overige
procedures. Ik za l het MT voorzien van advies met het verzoek een standpunt inname door het MT.
1.

Uitspraak RvS B maart

ECLI:NL:RVS:2017:589. Hoger beroep BT ongegrond. Standpunt belanghebbende
bevestigd.
Procesverloop:
Bij besluit van 21 november 2014 hee~ de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot
kinderopvangtoeslag voor het jaar 2014 herzien en vastgesteld op nihil.
Bij besluit van 18 mei 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het daartegen gemaakte bezwaar
ongegrond verklaar d.
Bij uitspraak van 20 novem ber 2015 heeft de rechtbank het daartegen ingestelde beroep gegrond
verklaard, het besluit van 18 mei 2015 vernietigd, het besluit van 21 november 2014 herroepen en
de toekomende kinderopvan gtoeslag ove r de maanden januari tot en met augustus 2014 bepaald
op een bedrag van€ 7.11 2,00 en bepaald dat deze uitspraalk in de plaats t reedt van het
vernietigde besluit van 18 mei 2015.
Tegen deze uitspraak heeft de Belastingdienst/Toeslagen hoger beroep ingesteld. Helaas is de Vaco
niet betrokken geweest bij de besfuitvorming over het instelfen van hoger beroep. Ik zou dit
hebben afgeraden.
Bij brief van 13 oktober 2016 heeft de Afdeling de Belastingdienst/Toeslagen een aantal vragen
voorgelegd. De Belast ingdi enst/TQeslagen heeft de vragen bij brief van 28 oktober 2016
bea ntwoord en [wederpa rtij] heeft daa rop gereageerd. Ook hierbij is de Vaco niet betrokken
geweest, antwoorden zijn discutabel.
R.O. 4.4. De Belastingdienst/ Toeslagen heeft bij de stopzetting van het voorschot niet de vereiste
zorgvuldigheid betrac ht en in strijd met de voor opschorting geridende regels heeft
gehandeld, kan een uitzondering worden gemaa kt op de regel dat de kosten voor het hele j aar
moeten zij n voldaan. Di t leidt ertoe dat over de periode vóór de st opzetting en over de periode ná
de stopzetting afzonderlijk moet worden bezien of is voldaan aan de voorwaarden om voor
kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen.
R.O 5. 1. De Afdeli ng neemt bij dit oordeel In aanmerking dat de dienst niet aannemelijk heeft

gemaakt dat hij [ wederpartij] t ijdens het gesprek op 21 juli 2014 heeft gewezen op de beëindiging
van de toeslag en de gevolgen daarvan en dat de dienst evenmin duidelijk heeft kunnen maken of
[ wederpartij ] er toen op is gewezen om onvol komenheden in bijvoorbeeld de betalingen, zo die al
waren geconst atee rd, te herstellen. I n de uit nodiging voor het gesprek is immers vermeld dat,
hoewel nog geen beslissing wordt genomen, samen de stukken zouden worden doorgenomen .
Tevens acht de Afdel ing voldoende aannemelijk dat de betaling van 23 december 2013 betrekking
heeft op ja nuari 2014.
2. Bezwaar en beroepsprocedures:
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Sommige bezwaren zijn ruim 2 jaar blijven liggen voordat deze werden behandeld. Daarnaast
wordt de suggestie gewekt dat de beoordeling al heeft plaatsgevonden zonder medeweten van
belanghebbenden, worden bewijsstukken keer op keer opgevraagd, worden er door BT geen
antwoorden gegeven op vragen, worden onjuiste rechtsgronden voor stopzetting gebruikt, zijn er
onzorgvuldig,- en onrechtmatigheden in het proces en worden diverse rechtsbeginsel.en
geschonden.

3.

Klachtprocedure bij BT:

Tot op heden is er met 1
1veel discussie en is er veel irritatie over en weer. Feit is
echter dat de uitspraak voor een deel haar klacht bevestigd. Eerder Is afgesproken met het MT de
uitspraak tot richtsnoer te nemen. 1
!stuurt vanaf 8 maart voor alle openstaande
beroepsprocedures aanvullingen aan de rechterl ijke macht. Zii stelt een aanvulling van de gronden
In verband met de ontoelaatbare handelswijze van BT. !
1heeft contact
opgenomen met GGD Nederla nd om te vragen of en, zo ja waarom, GOB Dadim onderdeel was van
het GGD-onderzoek Kwaliteitsverbetering en Fraudebestrijding Gastouderbureau's { KEF). j
j
_ _ ____.j stelt dat BT alleen burgers met een Turkse achternaam in het onderzoek betre kt en dat
BT zich derhalve schuld ig maakt aan discriminatie.

Mijn advies is de klacht gegrond te verklaren en een vorm van compensatie aan te bieden. Dit kan
door middel van een vso waarin wordt afgezien van verdere bezwaar en beroepsprocedures.
Daarnaast adviseer ik met klem de processen van BT te heroverwegen en een coördinatie aan te
brengen. Het MT is verantwoordelijk voor het gehele proces, ook op inhoud. Hoe is het mogelijk
geweest onderzoek in te stellen zonder werkinstructies en behandelkaders? Hoe is het mogelijk
geweest de toeslag voor 300 burgers op deze wijze stop te zetten (onjuiste rechtsgrond, geen acht
slaan op de rechtsbescherming, inbreuk op de vereiste .zorgvuldigheid, inbreuk op het
motiveringsvereiste en de bewijslastverdeling. Hoe is het mogelijk geweest dat bezwaren 2 jaar
zijn blijven liggen? Hoe is het MT tot de conclusie gekomen dat HB wenselijk was ondanks het
afbreukrisico? Hoe heeft het MT akkoord kunnen geven op het niveau van de beantwoording?
4.

Klachtprocedure bij DGBel JZ :

1heeft DGBel
Ten aanzien van de klacht ingesteld door GOB Dad im, gemachtigde !
JZ geconcludeerd dat deze ongegrond is. Met de recente uitspraak staat dit ter discussie.

Mijn advies is DGBel JZ op de hoogte te stelfen van de uitspraak en af te stemmen over het
vervolg.
5.

Klachtprocedure bij NO:

De NO heeft een volled ig onderzoek Ingesteld. Diverse betrokken medewerkers zullen worden
geïnterviewd. De NO wenst de acht erliggende stukken te ontvangen. Het gaat met name over:

•

•

Interne instructies/richtlijnen over hoe Belastingdienstmedewerkers moeten handelen als
er sprake is van mogelijke fraude of onrechtmatigheden bij een lopende
Kinderopvangtoeslag. Hoe dienen zij in zo'n geval om te gaan met de toeslaggerechtigde
vraagoude rs? Welke procedurele regels en welke inhoudelijke afweging hanteert de
Belastingdienst in zul ke gevall en?
Rapporten van de bij de gastouders afgelegde actualiteitsbezoeken. Op 13 november 2013
heeft de Belasti ngdienst controlebezoeken afgelegd bij een aantal gastouders. Graag
ontvangen wij hiervan de rapportages.

Tot op heden is van het bestaan van dergelijke inst ructies niet gebleken. BT heeft laakbaar
gehandeld en het geheel verdient ze ker geen schoonheidsprijs. Ook hier adviseer ik coördinatie aan
te brengen. Daarnaast verwacht ik aanbevelingen van de NO op het proces en een grote uiting van
kritiek. Het MT zal de aanbevelingen dienen over te nemen omdat anders escalatie op het niveau
van de staatssecretaris zal plaatsvinden.
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Memo
Aan:
Van:
Datum:

Ministerie van Financiën,~~--~
PwC Forensic Services, C=::J~---~
7 april 2021

Betreft: Extern communicati.ep1·otocol onderzoek MinFin Project OZ21007
Geachte[____S
Om te kunnen waarborgen dat de geheimhoudingsverplichtingen zoals overeengekomen in onze
Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2018 met kenmerk 201850016.092.029 d.d. 8 maart 2021
worden nageleefd hebben v.ij het volgende externe communicatieprotocol opgesteld. De in dit protocol
beschreven werkwijze dient te voorkomen dat vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie
(vroegtijdig) naar buiten komt.
Dit extern communicatieprotocol ziet op de communicatie tussen het Ministerie van Financiën en PwC
gedurende de uitvoering van onderhavige opdracht. Dit protocol ziet niet op het verzamelen en
veiligstellen van data ten behoeve van het onderzoek zoals zal worden uitgevoerd door onze
forensische IT-experts; die werkwijze wordt uiteengezet in een separaat memo.
Uitgangpunten externe collllllunicatie algemeen:
•
•

•

In communicatie wordt alleen via de code naam (Project OZ21007) naar onderhavige opdracht
verwezen;
Door PwC wordt alleen gecommuniceerd m e t ~ ~ - - e n ~ ~ - - (contactpersonen Ministerie van Financiën) en/of nader door hen aan te wijzen personen
(medewerkers van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst Toeslagen dan wel overige
vertegenwoordigers van uw organisatie betrokkenen bij de uitvoering van het onderzoek).
Vanuit PwC communiceren alleen de volgende personen met het Ministerie van Financiën en/of
de Belastingdienst Toeslagen en/ of overige betrokkenen bij het onderzoek: C=::J ~---~

c=]c::=:::J,C=::J~-~,C=::JD
•

•

~---~

Het communicatieproces met personen die wij in het kader van het onderzoek willen
interviewen zal altijd vooraf met ~ ~ - ~ en/ of de begeleidingscommissie worden
afgestemd.
In dit protocol wordt onderscheid gemaakt tussen procesmatige correspondentie en
correspondentie over inhoudelijke/sensitieve onderwerpen.

P,·icewaterhouseCoopers Advis01'Y N.V., Thomas R. Maltlmsstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 9616,
GC Amsterdam
T: 088 792 oo 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl

1006

'Pv,C' is ~et mark waa ronder Pricewaterho1.1seCoopers Accoun ta nts N.V. (KvK 34180285), Pricewa t-arho useCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 341802841,
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 341 80287), Price1Naterha useCoopers Compliance Services B.V. (KvK 5141 4406), Pricewa terhouseCoopers Pe nsions,
Actuaria l & lnsura.n ce Services B.V. (KvK 54226368), Pricewater~ouseCoope rs B.V. (KvK 34 180289) en ö.'lndere ven nootschappen handelen en dien sten verlenen. Op
deze diensten zijn alQ€ mene voorwaa rden va n toepass ing, waarin onde r meer aansprakelij kheidsvoorwaarden zijn opgenom en . Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepass ing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie CJ.1er deze vennootschappe n, 1,.vaarander deze algeme ne
(inkoop)vaar,,vaa rden die ook zijn gedeponee rd bij de Kam er van Koo phan del te Amsterdam
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Procesmatige correspondentie:
•

•

•

•
•

•

In emailcommunicatie zal alleen gecorrespondeerd worden over procesmatige onderwerpen.
Het verzenden van bijlagen met procesmatige inhoud vindt plaats via onze applicatie MFT2GO.
MFT2GO is een applicatie voor het beveiligd versturen van documenten, waarop documenten
tijdelijk ter beschikking kunnen worden gesteld. MFT2GO werkt op basis van sterke
encryptieprotocollen (AES-256 en TLS). Externe partijen kunnen alleen bestanden versturen via
MFT2GO op uitnodiging van PwC. Interne communicatie aan de zijde van externe partijen is
met MFT2GO niet mogelijk.
Om communicatie vi a MFT2GO mogelijk te maken ontvangtc=:::J ~-~ (en eventueel
ander(e) doorc=Jaan te wijzen perso(o)n(en)) een link om een MFT2GO account aan te
maken. Wij verzoeken dit account omwille van ve1trouwelijkheid niet met anderen te delen.
Bijlagen met procesmatige inhoud die verstuurd worden via MFT2GO zullen worden voorzien
van een separaat wachtwoord, waardoor deze documenten (na downloaden) niet te openen zijn
zonder wachtwoord. Wachtwoorden worden separaat via sms verzonden.
Berichten/ documenten worden uiterlijk na 14 dagen automatisch verwijderd uit MFT2Go. Dit is
standaard, maar kan indien gewenst worden aangepast.
Bij MFT2GO zijn de voor u aangemaakte accounts van tijdelijke aard. Deze accounts worden,
net als bestanden/documenten, uiterlijk na een inactiviteit van 14 dagen verwijderd. Bij een
volgende transmissie zal een account opnieuw moeten worden aangemaakt.
Versturen van bestanden/documenten door lVl.inFin aan PwC kan tevens plaatsvinden via
'SecureTransfer via de Rijkscloud' met verificatiecode via sms.

Correspondentie over inhoudelijke/sensitieve ondenverpen:
•

•

•

•

•

•

Met inhoudelijke/sensitieve onderwerpen wordt die infonnatie bedoeld die ziet op de inhoud
van het onderzoek of om andere reden als sensitief kan worden aangemerkt (bijvoorbeeld
privacy gevoelige informatie). Bij twijfel over de classificatie van informatie stemmen wij dit
graag vooraf met u af.
Inhoudelijke/sensitieve documenten worden niet door PwC verstuurd via email ofMFT2Go.
(Door PwC opgestelde) inhoudelijke/sensitieve documenten zullen alleen kunnen worden
ingezien. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van onze applicatie Relativity. In Relativity
kunnen documenten worden ingezien, maar zij n deze niet te downloaden. Hierdoor krijgen
anderen (dan voor wie het document is bedoeld) niet de beschikking over deze documenten.
Om inzage via Relativity mogelijk te maken, krijgt de betreffende persoon persoonlijke
inloggegevens die niet met derden gedeeld dienen te worden. Voor het inloggen wordt gebruik
gemaakt van twee-staps-verificatie. Toegang tot de documenten zal worden gelogd en
inlognaam datum en tijdstip zal daarbij worden vastgelegd.
Degene die het document inziet zou hier eventueel wel een foto of printscreen van kunnen
maken. Als extra waarborg zullen documenten die aan personen ter inzage worden aangeboden
derhalve een watermerk bevatten met de namn van de betreffende persoon.
Voordat documenten door PwC verstuurd worden zal steeds worden beoordeeld of sprake is van
mogelijk vertrouwelijke/sensitieve informatie alvorens een keuze te maken tussen
communiceren via MFT2Go of inzage bieden via Relativity.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend inhoudelijke/sensitieve documenten niet via email
ofMFT2Go aan ons te versturen. Wanneer u inhoudelijke/sensitieve documenten aan ons wilt
verstrekken, neemt u dan contact met ons op zodat we kunnen overleggen over de meest
geschikte wijze van overdracht.
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Videovergaderingen:
•

•
•
•

Voor videovergaderingen met u maken wij gebruik maken van Google Meet of van Cisco WebEx.
Wij kum1en aansluiten op opgezette meetings via Microsoft Teams. Wij maken nadrukkelijk
géén gebruik van Zoom.
Wij stemmen vooraf met u af welke personen bij de videovergadering uitgenodigd worden.
(Video)vergaderingen worden niet opgenomen.
Tijdens videovergaderingen worden geen inhoudelijke/sensitieve documenten gedeeld (deze
worden enkel ter inzage aangeboden via Relativity, zoals hiervoor beschreven).
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Memo
Aan:
Van:
Datum:

24

maart 2021

Betreft: Voortgang oplevering documentatie inzake onderzoek MinFin
- Project OZ21007
Geachte

Q====J, beste c=:::J,

De afgelopen twee weken zijn wij bezig geweest met de problematiek rondom het verkrijgen van de
benodigde informatie vanuit het kerndepartement en de Belastingdienst.
Het is spijtig dat wij niet de vliegende start kunnen maken die wij allen gehoopt hadden. Onze
opdracht is te komen tot een rapportage welke op 1 juli 2021 officieel dient te worden overhandigd. Wij
wensen deze afgesproken datum na te komen, echter ondervinden wij problemen bij de
informatievergaring. Dit betreft zowel ongelakte documenten als de toegang tot mailboxen en
fileservers. Natuurlijk begrijpen wij de gevoeligheden binnen het kerndepartement en de grote druk
waaronder de Directie Toeslagen haar werk moet verrichten. Echter zowel het kerndepartement als de
Belastingdienst zijn gebaat bij een zo goed en volledig mogelijk rapport.
Voor wat betreft de ruwe data van de mailboxen heeft l
~angegeven dat wij deze data niet
zullen krijgen en daarmee niet onafhankelijk de data kunnen onderzoeken, maar dat wij slechts de
door het Ministerie, op de systemen van het Ministerie, relevant gefilterde data kunnen verkrijgen. Na
ons gesprek met u van hedenmiddag heeft u ons aangegeven dat het wel degelijk mogelijk is om de
ruwe data van mailboxen te verzamelen op een lege laptop van het Ministerie waarop wij onze software
vervolgens kunnen installeren en aldus de ruwe data naar relevantie zelfstandig kunnen onderzoeken.
Natuurlijk zal dit plaatsvinden in de nabijheid van een door u aangewezen medewerker van het
Ministerie. Deze werkv.ijze is van belang voor het zekerstellen van onze onafhankelijkheid in dit
onderzoek. Wij zullen enkel de data die relevant is voor onze onderzoeksvraag overzetten naar een
beveiligde gegevensdrager in het bijzijn van uw medewerker. Zo wordt voorkomen dat wij ongewild
niet-relevante data meenemen. Deze werkwijze is zonder problemen toe te passen op alle andere
datasets en systemen van het Ministerie en de Belastingdienst.
Om verdere vertraging en uitstel van rapportage te voorkomen, verzoek ik u vriendelijk, doch dringend
om ons te assisteren bij de verkrijging van de door ons gevraagde informatie, zie pdf 'Vragen n.a.v. call
23 maart 2021' en de mail van c=J1
1
d.d. 24 maart 2021. Komende vrij dag 26 maart
2021 zal onze medewerker, 1
1
~- aanwezig zijn op het Ministerie om door ons gevraagde
1

P,·icewaterhouseCoopers Advis01'Y N.V., Thomas R. Maltlmsstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 9616,
1006 GC Amsterdam
T: 088 792 oo 2 0, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl
'Pv,C' is ~et mark waa ronder Pricewaterh o1.1seCoopers Acco un ta nts N.V. (KvK 34180285), Pricewat-arhouseCoope rs Belasti nga dviseurs N.V. (KvK 341802841,
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 341 802 87) , Price1NaterhauseCoopers Comp liance Serv ices B.V. (KvK 5141 4406) , P ricewa terhouseCoope rs Pe ns ions,
Actuaria l & lnsura.n ce Services B.V. (KvK 54226368). Pricewater~ouooCoopers B.V. (KvK 34 180289 ) en ö.'lnOO re vennootschappen han delen en diensten verlenen. Op
deze d iensten zijn a lQ€mene voorwaa rden va n toepassing, waarin onde r meer aa nsp ra kelij khe id svoorwaarden z ijn opgenom en . Op levering en aan deze
venn ootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepass ing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie CJ,,Jer deze ve nnootschappen, 1,,vaarander deze algeme ne
(in koo p)va ar,,vaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kam er van Koophandel te Amsterdam
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ongelakte informatie met betrekking tot eerdere onderzoeken en rond de 'juni-week' 2019 om te zetten
naar een beveiligde gegevensdrager.
Met vriendelijke groet,
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Memo
Ministerie van Financiën,~~--~
PwC Forensic Services, C=::J~---~
7 april 2021

Aan:
Van:
Datum:

Betreft: MinFin - Project OZ21007 - digitale gegevensverwerking
GeachteL__J_ _~
Ven.verken en onderzoeken van digitale gegevens van het Ministerie van Financiën en de
Belastingdienst ten behoeve van dit onderzoek vereist een hoge mate van vertrouwelijkheid en
zorgvuldigheid. In dit document beschrijven we de digitale gegevens die in dit onderzoek zullen
worden vern·erkt en het proces (randvoorwaarden en maatregelen) om de vertrouwelijkheid van deze
gegevens te waarborgen. Dit memo is als volgt opgebouwd:
•

In hoofdstuk 1 worden de digitale gegevens(bronnen) beschreven die wij tot op heden hebben
geïdentificeerd op basis van overleg met onder andere de CISO's van het Ministerie van
Financiën en de Belastingdienst;

•

In hoofdstuk 2 wordt het proces (en de daarbij behorende randvoorwaarden) voor het
verwerken en onderzoeken van digitale gegevens beschreven. Dit proces geldt voor alle digitale
gegevens die gedurende dit onderzoek worden verwerkt, onafhankelijk van welke
gegevensbron (mailbox, laptop, telefoon etc.) deze afkomstig zijn;

•

In hoofdstuk 3 besch1ijven we welke vertrouwelijkheidsrisico's vvij hebben geïdentificeerd voor
het verwerken en onderzoeken van digitale gegevens en hoe deze gemitigeerd worden.

Gegevens(bronnen)

1.

Op basis van gesprekken met de CISO's van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en met
diverse medewerkers hebben wij de hiernavolgende digitale gegevensbronnen geïdentificeerd. Per
gegevensbron is aangegeven in hoeverre wij gegevens van deze gegevensbron bij aanvang van het
onderzoek wil1en betrekken. Wij sluiten niet uit dat, aan de hand van het verloop van het onderzoek,
aanvullende gegevensbronnen betrokken dienen te worden. Wij maken onderscheid in de volgende
drie niveaus van initiële veiligstelling van digitale gegevens:
1.

Verzamelen en verwerken: hierbij worden gegevens daadwerkelijk door ons verzameld voor
de verdere verwerking ten behoeve van het onderzoek volgens het in hoofdstuk 2 beschreven
proces.
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2.

Preserveren: gegevens worden niet direct door ons verzameld, maar worden wel
gepreserveerd ter voorkoming dat deze verloren zouden kunnen gaan en om ervoor te zorgen
dat deze gegevens alsnog betrokken zouden kunnen worden in ons onderzoek. Wij ,villen
hierbij de integriteit van de gegevens waarborgen. Dit betekent dat gegevens worden
veiliggesteld op instructie/in het bijzijn van forensische IT-experts van PwC, maar (nog) niet
door ons worden verzameld en ven-verkt. Gegevens worden dan bewaard op een versleutelde
gegevensdrager voorzien van wachtwoord dat alleen bekend is bij de CISO; gegevens zijn
daarmee dus niet in te zien door de forensische IT-experts van Pv.,C. Wanneer bevindingen
gedurende het onderzoek aanleiding geven tot verdere verzameling en verwerken van
veiliggestelde gegevens, kunnen deze (specifieke) digitale gegevens alsnog worden verzameld.
Door het direct bij aanvang van het onderzoek prese1veren van gegevens wordt voorkomen dat
voor het onderzoek relevante informatie verloren zou kunnen gaan.

3. Niet op voorhand veiligstellen : (geïdentificeerde) gegevens (nog) niet preserveren en ook niet
verzamelen. Bevindingen gedurende het onderzoek kunnen ertoe leiden dat bepaalde
gegevens(bronnen) die initieel niet zijn veiliggesteld alsnog veiliggesteld dienen te worden.
Hierbij kan er ook sprake zijn van het gericht veiligstellen van gegevens(bronnen) (specifieke
telefoon, periode, folder etc.). Mocht deze situati e zich voordoen dan zullen ,,vij hierover in
overleg treden met u.
Ten aanzien van de potentieel relevante gegevensbronnen wordt er in onderstaande beschrijving op
hoofdlijnen geen onderscheid tussen gegevensbronnen bij het Ministerie van Financiën ofbij de
Belastingdienst. Thans geïdentificeerde gegevensbronnen zijn:

•

Mailhoxen: mailboxen kunnen voor dit onderzoek relevante correspondentie, agenda-items
en documenten bevatten. De inhoud van deze documenten en/of met wie deze
correspondentie is gevoerd, is mogelijk relevant voor het onderzoek. In beginsel gaan v,,ij uit
van mailboxen afkomstig van de mailservers van beide organisaties. Mogelijke overige
gegevensbronnen waarop mailboxen, email berichten of replica-mailboxen (NFS of PSTbestanden) kunnen staan, zoals laptops, desktops of netwerk.locaties, worden hierna als
afzonderlijke gegevensbronnen beschreven.
Initiële veiligstelling: verzamelen en verwerken van mailboxen van (nader te identificeren)
betrokken personen voor de periode maart 2017 tot en met heden (betrokken personen
kunnen ook ná december 2020 nog relevante informatie van vóór december 2020 hebben
doorgestuurd).

•

Laptops: op laptops kan voor dit onderzoek relevante informatie zijn opgeslagen die niet in
de (server based) mailbox zijn terug te vinden. Te denken valt mm lokaal gearchiveerde
(replica)mailboxen, losse emailberichten oflosse documenten van belang voor dit onderzoek.
Het risico bestaat dat betrokken personen relevante infonnatie van hun laptop wissen of
hebben gewist. Hoe langer wordt gewacht met het prese1veren van deze gegevens hoe groter
de kans dat deze definitief verwijderd worden. Het herstellen van verwijderde data van een
laptop is afhankelijk van de opslagcapaciteit en de intensiteit van het gebruik van een laptop.
Vooralsnog schatten wij in dat er een reële kans best aat dat voor dit onderzoek relevante
(verwijderde en mogelijk nog te herstellen) documenten/informatie op laptops aar1wezig is.
Het preserveren van laptops kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals het tijdelijk uit
gebruik nemen van een laptop. Indien het onderzoek aanleiding geeft om over te gaan tot het
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verzamelen en verwerken van deze gegevens zullen wij hier een zo proportioneel mogelijke
methode in voorstellen.
Initiële veiligstelling: preserveren van informatie op laptops van (nader te identificeren)
betrokken personen. Indien een laptop recent is vervangen, bespreken wij graag met u op
welke wijze dit heeft plaatsgevonden om vast te stellen op welke wijze gegevens zijn overgezet
van de oude naar de nieuwe laptop.

•

Mobiele telefoons: op mobiele telefoons van betrokken personen kan voor dit onderzoek
relevante informatie zijn opgeslagen die niet op mailservers, laptops of andere locaties terug te
vinden is. Een voorbeeld hiervan is WhatsApp-communicatie, die vrijwel alleen op een
mobiele telefoon aangetroffen zal kunnen worden. Het terug kunnen halen van verwijderde
data van een mobiele telefoon is afhankelijk van de opslagcapaciteit en de intensiteit van het
gebruik van de mobiele telefoon . Het preserveren (en verwerken van gegevens) van mobiele
telefoons kent impact op de privacy van betrokkenen, die wij op dit moment van het
onderzoek niet proportioneel achten. Wij zullen betrokkenen tijdens de interviews ,Tagen of
zij over mogelijk relevante informatie op hun telefoon beschikken.
Initiële veiligstelling: niet op voorhand veiligstellen.

•

Fileservers en DMS: op fileservers/DMS (b.v. DigiDoc, DocMan) kunnen voor dit
onderzoek relevante documenten/informatie zijn opgeslagen, zoals (concept)notulen van
vergaderingen, (concept)rnemo's, (concept)factsheets etc. Op basis van gesprekken met
medewerkers van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst zullen wij identificeren
welke folders op fileservers/DMS mogelijk relevante informatie kunnen bevatten.
Initiële veiligstelling: verzamelen en venverken van (nader te identificeren) folders op
fileservers/DMS voor de periode maart 2017 tot en met heden.

•

Fysieke documenten/ gegevensdragers: betrokkenen kunnen over voor dit onderzoek
relevante documenten/ informatie beschikken, in de vorm van fysieke docwnenten dan wel op
fysieke gegevensdragers zoals USB-stick etc. Wij zullen betrokkenen hiernaar vragen
gedurende de interviews.
Initiële veiligstelling: niet op voorhand veiligstellen.

•

Overige databronnen: voor dit onderzoek kan het zijn dat er relevante
documenten/informatie wordt geïdentificeerd op basis van gesprekken met medewerkers van
het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst in databronnen die thans nog niet
beschreven ofbekend zijn. Voorbeelden hiervan zijn home drives, de digitale tas van de
minister, applicaties voor digitale stukken t.b.v. vergaderingen etc.
Initiële veiligstelling: verzamelen en verwerken van (nader te identificeren) gegevens voor de
periode maart 2017 tot en met heden.
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2.
2.1.

Proces en randvoorwaarden
Het proces op hoofdlijnen

P1,vC voert het proces van forensisch verwerken van digitale gegevens transparant, reproduceerbaar en
gedocumenteerd uit om deze digitale gegevens proportioneel te betrekken in het onderzoek.
Digitale gegevens afkomstig van IT-systemen van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst
zullen, in samenwerking met experts van o.a. SSC-ICT, afdeling Infonnatisering of IT-afdeling, worden
geïdentificeerd en verzameld (hoofdstuk 2.2). Hierna worden deze gegevens - fysiek op uw locatie (hoofdstuk 2.3) op een losstaand computersysteem gekopieerd waarop deze gegevens met onze
forensische software (Nuix Workstation) doorzoekbaar gemaakt worden (hoofdstuk 2-4). Dit
computersysteem en bijbehorende gegevensdragers blijven op uw locatie, waarbij zowel fysieke als
logische toegang worden beperkt. De doorzoekbaar gemaakte gegevens worden op dit systeem middels
een zoekstrategie gefilterd. Deze uit deze werkzaamheden voorkomende responsieve gegevens leiden
tot de gefilterde dataset (hoofdstuk o).
Hierna vindt overdracht van deze gefilterde dataset plaats (hoofdstuk 2.6) naar PwC. Deze gefilterde
dataset wordt in het onderzoekssysteem van PwC geladen voor nadere analyse door de onderzoekers
(hoofdstuk 2.7). Dit proces kan uitgevoerd worden in het bijzijn van een door u aan te stellen
waarnemer (hoofdstuk 2.9) .
Nadere detaillering van dit proces is hieronder beschreven.
2.2.

Identificatie en verzameling

In alle gevallen zullen werkzaamheden aan uw systemen zoals een mailserver, fileserver etc. worden
uitgevoerd door uw IT-specialisten. Onze forensische IT-expeits zul1en, ter waarborg van onze
onafhankelijkheid, meekijken met uw IT-experts en hen waar nodig voorzien van aanwijzingen om de
identificatie en/ of veiligstelling forensisch vcnmtwoord en proportioneel uit te uitvoeren. In het geval
er een forensisch image van (een deel van) een laptop of externe gegevensdrager gemaakt zou moeten
worden, zullen onze forensische IT-experts de hiervoor te gebruiken software bedienen.
De geïdentificeerde brongegevens worden door uw IT-specialisten, en instructies van onze forensische
IT-experts, gekopieerde op een versleutelde externe gegevensdrager. Deze externe gegevensdrager
dient ervoor om deze gegevens (later) op het daarvoor aangewezen (en in hoofdstuk 2-4 beschreven)
computersysteem te kopiëren voor verdere verwerking en filtering. Dit proces van overdracht wordt
gedocumenteerd o.a. middels een overdrachtsformulier en vindt plaats in het bijzijn van en middels
aftekening door uw waarnemer.

2.3. Fysieke locatie van de forensische gegevensverwerking
De verzamelde (digitale) gegevens blijven ten kantore van het Ministerie van Financiën en/ of bij de
Belastingdienst en worden aldaar verwerkt. Indien u een (gezamenlijke) locatie aanwijst maken wij
hier in het kader van efficiency en effectiviteit van het onderzoek graag gebruik van.
Nadat de veiliggestelde en verwerkte dataset door de forensische IT-expetts ter plaatse is gefilterd en
daarmee is beperkt tot een voor dit onderzoek relevante dataset, wordt deze gefilterde dataset
overgedragen aan de onderzoekers van PwC om het daadwerkelijke onderzoek uit te voeren in het
onderzoeksysteem van PwC.
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2.4.

Uitvoering van de forensische gegevensverwerking

Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, het onderzoek op reproduceerbare en verantwoordbare
wijze uit te voeren en de hoogste mate v,m vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid te betrachten, stellen
wij het volgende voor: het op uw locatie inzetten van een standalone, versleutelde computer, met
hierop de forensische sofu,varc van PwC.
Het heeft onze voorkeur om hiervoor een computer van u in te zetten zodat uw data zich altijd op uw
systeem bevindt. Dit kan een voor deze taak bemeten MS Windows laptop of desktop zijn. Hiervoor
leveren wij graag de specificaties aan. De keuze voor de computer ]aten wij graag bij u. Als alternatief
kunnen wij hardware leveren om dit proces te faciliteren.
Deze computer:
•

wordt standalone gebruikt en zal op geen enkele wijze (fysiek of draadloos) worden verbonden
met enig computernetwerk;

•

wordt in een door u aangewezen afgesloten ruimte geplaatst;

•

blijft onder uw toezicht;

•

wordt direct na uitvoering van (dagelijkse) werkzaamheden in een (brandwerende) kluis (of
een door u hiervoor aangewezen locatie) opgeslagen op uw locatie;

•

wordt voor verdere verwerking van de data onder uw toezicht weer uit de kluis (of een door u
hiervoor aangewezen locatie) opgeslagen op uw locatie gehaald.

Op deze computer wordt forensisch industry-standard software, Nuix Workstation 1 versie 8 (hierna:
de Sofuvare), geïnstalleerd. PwC gebruikt de Software wereldv.ijd onder licentie en heeft sinds 2010
zeer uitgebreide ervaring met de Software. Deze Software dient ervoor om het fundament van het
onderzoek te waarborgen en om digitale gegevens:
•

reproduceerbaar en forensisch verantwoord doorzoekbaar te maken;

•

te kunnen filteren en te dedupliceren;

•

te kunnen vergelijken op overeenkomstigheid;

•

op basis van communicatiestromen te correleren;

•

mogelijk te herstellen wanneer eerder verwijderd;

•

met zoektermen en voor het onderzoek noodzakelijke crite1ia te kunnen bevragen;

•

te kunnen scheiden en als relevante dataset te exp01teren voor nader onderzoek.

Met het gebruik van de Software wordt contraexpertise op onze werkzaamheden ook mogelijk
gemaakt. Veel specialistische digitaal forensische bedrijven zijn immers bekend met het gebruik van de
Software en expertise is relatief breed beschikbaar.

1

https: //vvvvv.,- .nu ix.com /products/ nu ixworkstation
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2.5.

Het proces op locatie

Het verzamelings- en verwerkingsproces op uw locatie, met als doel om een voor het onderzoek
bruikbare gefilterde dataset samen te stellen, is als volgt:

• Digitale gegevens worden a.d.h.v. gesprekken met en door uw medewerkers aangeleve rde informatie ,
geidentificeerd .
• Deze stap vindt plaats same n met u, uw IT-experts en onze forensische IT-experts.
• Indien gegevensbronnen wo rden geidentificeerd die init ieel niet dienen te worden verzameld zullen deze
worden gepreserveerd.

• Digitale gegevens worden uit het bronsysteem geëxporteerd door uw IT-experts.
• Dit gebeurt in bijzijn van onze forensische IT-experts.
• Digitale gegevens worden door uw medewerkers op een versleutelde gegevensdrager opgeslagen en op uw
locatie bewaard.
• De gegevensdrager wordt na gebruik in een (nader met u af te stemmen) kluis opgeslagen op uw locat ie.
• Uw waarnemer kan te allen tijde bij dit proces aanwezig zijn , vragen stellen of het proces pauzeren.

• Wij maken gebruik van een forensisch IT-systeem op uw locatie.
• Dit systeem is volledig lossstaand, zonder netwerk/internet verbinding en is ve rsleuteld.
• De veiliggestelde gegevens worden vanaf de versleutelde gegevensdrager op dit systeem gekopieerd.
• De gekopieerde gegevens worden door de Software volledig doorzoekbaar gemaakt
• Dit station wordt in een door u aangewezen afgeslote n ruimte geplaatst en blijft onder uw toezicht.
• Dit systeem wo rdt na gebruik in een kluis opgeslagen op uw locatie.

•De in de Software verwerkte gegevens worden door onze fo rensische IT-experts gefilterd.
• Dit gebeurt aan aan de hand va n de door ons voor dit onderzoek opgestelde zoek-strategie.
• Hierdoor ontstaat een gefilterde dataset. Deze gefilterde dataset wordt door de forensische IT-expert :
•gevalideerden kan door u worden gevalideerd;
•opeen nieuwe versleutelde gegevensdrager gekopieerd ;
• naar het onderzoekssysteem van PwC bij PwC getransporteerd.
• Ve rdere verwerking van deze dataset is beschre ven in het schema onder "Het onderzoeksproces bij PwC"

2.6.

Overdracht van gefilterde dataset door forensisch IT-experts aan
onderzoekers

De veiliggestelde, verwerkte dataset wordt nadat de filtering op locatie heeft plaatsgevonden,
overgedragen op een versleutelde gegevensdrager en middels bijbehorende documentatie aan de
onderzoekers van PwC. Deze overdracht vindt plaats in het bijzijn van een door u aan te wijzen
waarnemer. Hierna wordt deze gefilterde dataset in het onderzoeksysteem van PwC bij PwC ingeladen.
Dit onderzoeksysteem van PwC is Relativity. Dit systeem draagt zorg voor een transparante en
reproduceerbare beoordeling van de voor het onderzoek relevante documenten. Dit systeem is in
beheer van PwC.
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2.7.

Het onderzoeksp1·oces bü PwC

Het onderzoekproces uitgevoerd door onderzoekers van Pv.,C op locatie van PwC, vatten wij op
hoofdlijnen samen:

• De gefilterde dataset wordt aan de hand van het overdrachtsformulier geregistreerd .
• De gefilterde dataset wordt in het PwC onderzoe kssysteem gelade n.
• Allee n de betrokken onderzoekers en forensisch IT -experts zijn toegestaan de data te benaderen.
• Alle documenten ingeladen in het systeem krijgen een uniek identificatienummer.

• Aan de hand van de onderzoeksvraag worden de gefilterde gegevens beoordeeld.
• Het oo rdeel van de onderzoeker wordt vastgelegd in hel PwC onderzoeksysteem.
• Een senior onderzoeker za l dit oordeel middels een 4-ogenprincipe valideren .
• Wordt er na filtering onverhoopt toch nog privécorrespondentie aangetroffen dan wordt deze als
zodanig door de onderzoeker gemarkeerd en uitgesloten van hel onderzoek.

• Na beoordeling door de onderzoeker blijven de stukken in het onderzoeksysteem.
• De onderzoeker neemt in de conceptrapportage verwijzingen op naar het unieke identificatienummer
van een stuk.

• Bij het delen van conceptrapportage met u, blijven de stukken in het PwC onderzoeksysteem.
• Er wordt een aparte sectie in dit systeem ingericht om de stukken met u via dit systeem te delen.
• Het delen vindt gepersonaliseerd plaats, met toepassing van persoonsgeorl'enteerde watermerken in te
de delen stukken .

2.8. Gegevensretentie
Ten aanzien van retentie van de van u verkregen, ingeladen en gefilterde digitale gegevens in onze
onderzoeksystemen geven wij het volgende aan.
In algemene zin geldt, voor verdere afwikkeling, vervolgvragen en reproduceerbaarheid, dat het van

bcl,rng is dat digitale gegevens, die ten grondslag liggen aan dit onderzoek, geruime tijd na afronding
van het onderzoek beschikbaar blijven.
Voor digitale gegevens die op de het onderzoeksysteem ter plaatse zijn ingeladen op uw computer,
raden wij aan dat u deze computer geruime tijd na afronding van onze werkzaamheden, en na interne
of externe behandeling van het onderzoek, in bewaring houdt.
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Voor de in ons onderzoeksysteem ingeladen gefilterde digitale gegevens geven wij aan dat deze
gegevens - na afronding van onze werkzaamheden - worden geëxporteerd naar een offline kopie. Deze
offline kopie wordt op een versleutelde gegevensdrager bewaard.
Deze offline kopie bevat tevens onze beoordeling van de gefilterde digitale stukken. Graag overleggen
wij nader met u over de termijn waarop deze gegevens bewaard dienen te worden. Vanzelfsprekend
retourneren wij de van u verkregen gefilterde digitale data aan u, voor verdere bewaring met de juiste
waarborgen en termijn.
Ten aanzien van de op de zaak betrekking hebbende stukken, die gebruikt worden in onze rappo1tage,
geldt onze standaard bewaartennijn van 7 jaar na afsluiting van onze opdracht.

2.9.

Uw waarnemer

Om transparantie te waarborgen kunt u gedurende onze werkzaamheden een waarnemer van uw
organisatie aanste11en die te allen tijde aanwezig kan zijn bij de uitvoering van de identificatie,
verzameling en verwerking van digitale gegevens door PwC op uw locatie. Wij voeren onze
werkzaamheden op locatie dan alleen uit in het bijzijn van deze waarnemer. De waarnemer wordt in
staat gesteld om ons doorlopend te bevragen en kan het proces pauzeren om nadere verduidelijking te
verkrijgen indien gewenst.
Ten aanzien van het (technische profiel van deze waarnemer) is het onze inschatting dat een van uw
Security Office-medewerkers, met kennis van digitale data en algemene IT-handelingen, in staat is om
bij de uitvoering ons proces vast te stellen op welke wijze digitale gegevens op locatie worden
verzameld en te monitoren hoe gegevens worden verwerkt en gefilterd.
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3. Risico's en maatregelen
Hierna wordt per processtap beschreven- specifiek voor onderhavige opdracht - wat de
vertrouwelijkheidsrisico's zijn en hoe deze gemitigeerd worden.

3.1. Algemeen
Risico: Onnodig veel medewerkers van Pw·C krijgen toegang tot ve1trouwelijke, niet voor het
onderzoek relevante, informatie.
Maatregel: Ons team kent functiescheiding om gegevens proportioneel, gedegen en voor het doel van
dit onderzoek te verwerken en te onderzoeken.
1.

2.

Forensische IT-experts - Deze voor dit onderzoek aangewezen medewerkers zijn uitsluitend
betrokken bij het proces van technologische ondersteuning, identificatie, veiligstelling,
ve1werking, filteiing en verwerking van gegevens. Deze rol is uitsluitend technisch van aard.
Deze medewerkers kennen geen inhoudelijke betrokkenheid bij het onderzoek. Deze
medewerkers dragen zorg voor het proportioneel verwerken van de gegevens voor het doel van
dit onderzoek.
Onderzoekers - Deze medewerkers onderzoeken de eerdergenoemde gefilterde dataset, zoals
door de forensische IT-experts voorbereid en aangeleverd. Zij houden zich alleen bezig met de
beanhvoording van de onderzoeks...raag.

3.2. Identificatie
Risico: Beschikbaarheid van, of toegang tot, informatie voor onafhankelijke identificatie en
beoordeling van databronnen is onvoldoende.
Maatregel: Ons proces van identificatie van mogelijk relevante databronnen wordt in het kader van
infonnatiebeveiliging afgestemd met de CISO('s) van het l'vlinisterie van Financiën en/ of de
Belastingdienst. Bij verschil van inzicht over de scope of aanpak wordt het vraagstuk aan de
begeleidingscommissie voorgelegd.
Risico: Toegang tot data.bronnen en/of IT-systemen door PwC medewerkers.
Maatregel: Wij vragen voor onze forensische IT-werkzaamheden nadrukkelijk geen directe, handson toegang tot uw IT-systemen. Alle werkzaamheden op uw systemen worden uitgevoerd door iemand
van uw (service)organisatie. Onze forensische IT-experts zullen ter waarborg van onze
onafhankelijkheid bij de identificatie en het verzmnelen van de data aanwezig zijn. De werkzaamheden
zullen door uw (service)medewerker(s) worden uitgevoerd. Hierbij zullen onze forensische IT-experts
instructies en aanwijzingen geven ter ondersteuning van een goede uitvoering van het proces. Wij
benadrukken dat wij geen computers aan uw IT-infrastructuur verbinden.

3.3. Verzameling
Risico: Digitale gegevens verlaten de locatie.
Maatregel: Alle door PwC voor dit onderzoek gebrnikte data.dragers kennen tenminste een AES-256
versleuteling. Indien een gegevensdrager (bijvoorbeeld een externe harddisk drive) van PwC wordt
gebruikt voor veiligstelling en/of overdracht van geïdentificeerde of gefilterde gegevens, zal deze
gegevensdrager inclusief serienummer kenbaar gemaakt worden bij de CISO's van het Ministerie van
Financiën en/of de Belastingdienst. Gegevensdragers die niet kenbaar zijn gemaakt aan de CISO's
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worden niet gebruikt. Voor elke gegevensdrager kan inzichtelijk gemaakt worden welke gegevens
hierop zijn opgeslagen.

Risico: Gegevens worden onversleuteld opgeslagen en kunnen door derden worden ingezien.
Maatregel: Bij verzameling van data worden digitale gegevens geplaatst op AES-256 versleutelde
externe harde schijven. Deze externe harde schijven, de werk- en back-up kopie, verlaten uw locatie
niet. Wij vragen u dus zorg te dragen voor een veilige bewaring van deze externe harde schijven,
bijvoorbeeld in een (brandwerende) gegevensklui s op uw locatie. Gegevens van de werkkopie worden
in bijzijn van uw waarnemer en voor verdere verwerking door onze forensische IT-experts, gekopieerd
op het computersysteem op uw locatie. Na overzetting van deze te ve1werken data worden de beide
schijven weer aan u overgedragen. Het hiervoor genoemde computersysteem met deze gegevens blijft
op uw locatie.
Risico: Verzameling van digitale gegevens is onvoldoende inzichtelijk.
Maatregel: Overdracht van (digitale) gegevens vindt plaats door middel van een
overdrachtsformulier (Chain of Custody). Na ontvangst van digitale gegevens worden deze
gedocumenteerd en wordt een MD5 -hash van de bestanden vastgelegd. Een MD5-hash is een unieke
"digitale vingerafdruk". Een kopie van de overzichten van deze verzamelde en overgedragen gegevens
wordt aan de aangewezen personen van (één van) beide organisaties overgedragen.
Risico: Gegevens worden te breed geïdentificeerd en verzameld.
Maatregel 1: Het vertrekpunt van het onderzoek zijn de mailboxen van nader te bepalen personen en
documenten zoals notulen van relevante vergaderingen (nader te identificeren, waar nodig in
afstemming met de begeleidingscommissie). Wanneer blijkt dat meer gegevens nodig zijn, zal er
verdere gerichte identificatie en veiligstelling plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn: additioneel
geïdentificeerde netwerkfolders, locaties op computers oflocaties in een DMS-systeem. Verdere
veiligstelling voeren wij in samenwerking met u uit.
Maatregel 2: Voor wat betreft gegevensbronnen waarbij een risico bestaat dat gegevens zijn of
kunnen worden verwijderd, is het van belang deze gegevensbronnen zo snel mogelijk veilig te stellen.
Wij zullen de gegevensbronnen waarbij dit van toepassing is, zo snel mogelijk samen met u
identificeren. Daarmee wordt voorkomen dat voor het onderzoek relevante informatie wordt verloren
gaat. Tevens vergroot dit mogelijkheden om reeds verwijderde informatie alsnog te herstellen.
Voorbeelden hiervan zijn laptops en telefoons. De informatie van de gegevensbronnen zal niet direct
door ons worden verzameld, maar slechts worden gepreserveerd (veiliggesteld maar niet verder
verwerkt en ook niet in te zien door PwC) met ondersteuning van onze forensische IT-expe1ts.
Maatregel 3: Voor wat betreft het risico waarbij mailboxen worden verzameld, waarin zich berichten
bevinden die buiten de onderzoeksperiode vallen, werken wij graag met uw IT-expe1ts samen om deze
dataset zo mogelijk te reduceren. In het geval van een IBM Notes mailbox kan dit in samenwerking
met u plaatsvinden in een sessie waarbij onze forensische IT-experts het proces waarnemen en
documenteren. In het geval van het exporteren van een mailbox vanaf een Microsoft Exchange server
werken onze forensische IT-experts graag samen met uw Microsoft Exchange beheerder om een export
te realiseren die ziet op de onderzoeksperiode. Daarnaast zullen wij in de Software te allen tijde de
onderzoeksperiode hanteren om tot de gefilterde dataset te komen.
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Risico: Digitale gegevens worden gewijzigd bij de verzameling van een gebruikersapparaat (b.v.
laptop, desktop).
Maatregel: In het geval er gegevens van een laptop of desktop worden verzameld, wordt er door onze
forensische IT-expe1is gebruik gemaakt van een zogenaamde "write-blocker". Met dit apparaat worden
gegevens alleen gelezen en kunnen deze op het apparaat niet worden gewijzigd. Alle stappen binnen
een dergelijk proces worden vastgelegd.
Risico: Hardcopy stukken verlaten de locatie.
Maatregel: Indien hardcopy stukken worden betrokken bij het onderzoek verzoeken wij u deze in
bijzijn van onze forensische IT-experts te scannen en de gescande stukken versleuteld aan ons over te
dragen .

3.4. Verwerking
Risico: IBM Notes ID-bestanden blijven in bezit van PwC
Maatregel: Voor het verwerken en doorzoekbaar maken van IBM Notes NSF bestanden is in veel
gevallen een zogenaamd ID-bestand nodig. Indien u deze bestanden niet aan onze forensische ITexpe1is wilt overdragen bestaat de mogelijkheid om deze ID-bestanden op een separate externe
gegevensdrager te plaatsen. Deze gegevensdrager kan aangesloten worden op de computer waar de
Software voor verwerking van de gegevens op is geïnstalleerd. Tijdens het doorzoekbaar maken van de
IBM Notes bestanden dient deze externe gegevensdrager aangesloten te blijven op de computer. Na
afronding van de venverking zijn de ID-bestanden niet meer noodzakelijk en kan de externe
gegevensdrager door u worden afgekoppeld en worden ingenomen.
Risico: Buiten scope zijnde gegevens worden in het onderzoek betrokken (waaronder
privécorrespondentie of -bestanden van medewerkers)
Maatregel: Zoekterm en en periodefiltering ( voor mailberichten) worden toegepast om de data te
filteren. Hierdoor worden alleen de aan de zoekstrategie responsieve gegevens betrokken in de
gefilterde en te onderzoeken dataset. Middels het hanteren van deze zoekstrategie wordt de kans op
het betrekken van privégegevens tot een minimum beperkt. Alvorens de gefilterde dataset te
exporteren wordt er door de forensische IT-experts vastgesteld of er zich nog bestanden in de set
bevinden die evident als privé kunnen worden aangemerkt. Deze bestanden zullen niet bij de te
exporteren dataset worden betrokken. Mocht er, ondanks alle gehanteerde voorzorgsmaatregelen
tijdens het werk van de onderzoekers onverhoopt toch bestand worden aangetroffen in de gefilterde en
geëxporteerde dataset met een evident privékarakter, zal deze als zodanig worden aangemerkt en
uitgesloten worden van onderzoek.
Risico: Er wordt onvoldoende inzicht geboden in gefilterde gegevens.
Maatregel: Alvorens de gefilterde en gedocumenteerde dataset door de forensische IT-experts voor
de onderzoeker wordt vastgesteld, wordt u de mogelijkheid geboden om deze gefilterde dataset in de
Software in te zien.
Risico: Onvoldoende zicht op handelen van onze forensische IT-expe1is.
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Maatregel: Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden van onze forensische IT-experts kan een
waarnemer van uw organisatie aanwezig zijn, meekijken, vragen stellen of het proces pauzeren. De
werkzaamheden van onze forensische IT-experts worden uitvoerig gedocumenteerd en indien u een
waarnemer wenst aan te stellen alleen uitgevoerd in het bijzijn van uw waarnemer.
Risico: Onvoldoende fysieke beveiliging van de computer waar de gegevensverwerking op plaatsvindt.
Maatregel: Gedurende de werkzaamheden zal er met versleutelde gegevensdragers worden gewerkt.
Wij stellen voor dit uit te voeren in een fysiek afsluitbaar kantoor. De computer wordt gedurende de
werkzaamheden met een beveiligingskabel gezekerd aan de fysieke wereld. Aan het einde van de
(dagelijkse) werkzaamheden blijft de computer op locatie en wordt bijvoorbeeld in uw brandwerende
datakluis opgeslagen.

3.5. Overdracht van gefilterde dataset door forensisch IT-experts naar
onderzoekers
Risico: Het is onbekend welke digitale gegevens zich in de gefilterde dataset bevinden die de locatie
verlaten.
Maatregel: Van gegevens die de locatie verlaten stelt PwC een overzicht beschikbaar die onder meer
de bestandsnamen en MDs hashwaarden (de digitale vingerafdruk) van de bestanden in de gefilterde
dataset bevatten.

3.6. Beoordeling door onderzoekers
Risico: Privégegevens of gegevens die buiten scope zijn, zijn in het beoordelingsproces terecht
gekomen.
Maategel: Onderzoekers zullen deze documenten markeren als niet relevant en ter zijde leggen. Deze
informatie wordt niet betrokken in het onderzoek. Door deze markering is achteraf in te zien welke
gegevens dit betrof.
Risico: Het delen van informatie gedurende het onderzoek
Maatregel: Voor het delen van documenten ten behoeve van het proces van hoor en wederhoor
blijven de als relevant beoordeelde stukken in ons onderzoeksysteem. Er wordt een aparte sectie in dit
onderzoeksysteem ingericht om juist deze stukken via dit onderzoeksysteem te delen. Het delen vindt
gepersonaliseerd plaats, inclusief het toepassen van watermerken, te relateren aan de geadresseerde
persoon, in de te delen stukken.

30320629Fo91NAA/2021

Pagina 12 van 12

1057216

00050

